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Α) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της εταιρίας 

«INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «IDE» 

επί των εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

 

Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, της οικονομικής 

χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι πωλήσεις της Εταιρίας στην χρήση 2019 ανήλθαν σε € 46.184 χιλ. έναντι  € 59.770 χιλ. της 

χρήσης 2018 παρουσιάζοντας  μείωση 22,7%.  

Τα κέρδη της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA), διαμορφώθηκαν σε  € 3.202 χιλ. έναντι € 4.214 χιλ. το 2018 μειωμένα κατά 24,0%. 

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων (ΕΒΤ) η Εταιρία κατέγραψε κέρδη ύψους € 1.431 χιλ. έναντι 

κερδών ύψους € 3.258  χιλ. κατά την χρήση 2018.  

Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε  € 799 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 1.343  χιλ. κατά την 

προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση 40,5%.  

Οι παραπάνω μεταβολές για τα έτη 2019 και 2018 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :  

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 Μεταβολή (% )

Πωλήσεις 46.184 59.770 -22,7%

Μικτά κέρδη 13.589 14.641 -7,2%

% 29,42% 24,50%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 3.202 4.214 -24,0%

% 6,93% 7,05%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) 1.791 2.908 -38,4%

% 3,88% 4,87%

Κέρδη προ φόρων (EBT) 1.431 3.258 -56,1%

% 3,10% 5,45%

Κέρδη μετά από  φόρους (EΑT) 799 1.343 -40,5%

% 1,73% 2,25%
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Το ύψος των αποθεμάτων ανήλθε σε € 25.901 χιλ. έναντι € 21.954 χιλ. κατά το προηγούμενο έτος 

παρουσιάζοντας αύξηση 18,0%.  

Οι πελάτες και τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν κατά το 2019 σε € 26.930 

χιλ. εκ των οποίων ποσό ύψους € 5.807 χιλ. αφορά σε προκαταβολές που έχουν δοθεί από την εταιρία 

σε προμηθευτές στα πλαίσια υλοποίησης νέων έργων.  

Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 28.903 χιλ. εκ των οποίων ποσό ύψους € 17.874 χιλ. 

αφορούν σε προκαταβολές πελατών στα πλαίσια υλοποίησης νέων έργων της εταιρίας. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 3.636 χιλ. έναντι € 3.618 χιλ παραμένοντας στα ίδια 

επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. 

Η Εταιρία παραμένει με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. 

Τα διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε € 5.480 χιλ. έναντι € 8.036 χιλ. στο τέλος της 

προηγούμενης χρήσης. 

Τα ίδια κεφάλαια για την Εταιρία στο τέλος του 2019 ανήλθαν σε € 67.406 χιλ. έναντι € 66.734 το 

2018.  

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε το 2019 σε  € 96.309 χιλ. έναντι € 80.717 κατά το έτος 2018, 

αυξημένο κατά 19,3%.  

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση της Εταιρίας σε στατική μορφή 

είναι οι παρακάτω: 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Φεβρουάριος 2019: Η IDE υπέγραψε σύμβαση με την αμερικανική εταιρεία BOEING για το 

πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών AWACS (Airborne Warning and Control System) της 

Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF).  

Απρίλιος 2019: Η IDE επεκτείνει τη συνεργασία της με την αμερικάνικη εταιρία Raytheon στην 

κατασκευή υποσυστημάτων για το σύστημα αεράμυνας PATRIOT, υπογράφοντας νέες συμβάσεις 

που αφορούν έργο για τρίτες χώρες. Το νέο έργο που ανατέθηκε στην IDE ανέρχεται σε 61,5 εκατ. 

δολάρια και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2021. 

Δείκτης 31/12/2019 31/12/2018

α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Ενεργητικού 61,6% 53,4%

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 233,2% 477,3%

Ίδια κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 182,2% 177,5%

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 252,5% 427,1%

β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας

Κέρδη μετά φόρων / Πωλήσεις 1,7% 2,2%

Μικτό κέρδος / Πωλήσεις 29,4% 24,5%

Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια 68,5% 89,6%
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Ιουλίου 2019: Η IDE, τιμήθηκε από τη Raytheon Integrated Defense Systems με σημαντική διάκριση 

για την εξαιρετική της απόδοση, ποιότητα και τις έγκαιρες παραδόσεις της στο ετήσιο συνέδριο 

απονομής βραβείων της εταιρίας στις 21 Μαΐου 2019, στη Βοστώνη Μασαχουσέτης, στις ΗΠΑ. 

Ήταν η 10η συνεχόμενη φορά που η IDE τιμήθηκε από τη Raytheon. 

Σεπτέμβριος 2019: Η IDE συμμετείχε στη διεθνή έκθεση "DSEi 2019", μία από τις μεγαλύτερες 

παγκοσμίως εκθέσεις Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Στην DSEi, η 

IDE παρουσίασε το WiSPR Evolution, τη νέα εξελιγμένη IP έκδοση του διεθνώς επιτυχημένου 

συστήματος ενδοεπικοινωνίας οχημάτων WiSPR. Το WiSPR Evolution παρέχει πλήρη υποδομή CIS 

(Σύστημα Επικοινωνίας και Πληροφοριών) με ολοκληρωμένη δυνατότητα C4I, προηγμένες επιδόσεις 

και υψηλή προσαρμοστικότητα στις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις. 

Νοέμβριος 2019: Η IDE και η FIMAG (Finsterwalder Maschinen und Anlagenbau GmbH) 

υπέγραψαν συμφωνητικό συνεργασίας στον τομέα των Υβριδικών συστημάτων ισχύος για 

εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας. Οι δύο εταιρίες συμφώνησαν να αξιοποιήσουν τις 

συμπληρωματικές τεχνολογίες και τις παραγωγικές δυνατότητές τους για να αναπτύξουν, παράξουν 

και προμηθεύσουν προηγμένες λύσεις παροχής ηλεκτρικής ισχύος για επιχειρήσεις πεδίου στη 

Γερμανία και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Αυτή η συνεργασία στοχεύει σε ένα ευρύ 

φάσμα υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, ενσωματώνοντας την κορυφαία τεχνολογία και τα 

προϊόντα της IDE σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, διαχείρισης και ελέγχου ισχύος καθώς και 

σε ολοκληρωμένες υβριδικές λύσεις, αξιοποιώντας την μακροχρόνια τεχνογνωσία και τα προϊόντα 

της FIMAG σε τακτικές κινητές γεννήτριες για εφαρμογές πεδίου. 

Νοέμβριος 2019: Η IDE συμμετείχε στην επίδειξη του προγράμματος OCEAN2020 που έλαβε χώρα 

στην Ιταλία (κόλπος του Τάραντα) από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2019 με το μη Επανδρωμένο 

Σκάφος Επιφανείας SeaRider. Κατά την διάρκεια της επίδειξης το SeaRider συνεργάστηκε με 

φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για την συνεχή επιτήρηση ευρείας περιοχής και τη Ναυτική 

αποτροπή (Maritime Interdiction) ενός απειλητικού σκάφους εξοπλισμένου με όπλα επιφανείας και 

για την παρακολούθηση καμουφλαρισμένου σκάφους το οποίο τοποθετούσε νάρκες. 

Δεκέμβριος 2019: Η IDE επεκτείνει τη συνεργασία της με την αμερικανική εταιρεία Raytheon, στην 

κατασκευή βασικών συγκροτημάτων για το σύστημα αεράμυνας PATRIOT, με την υπογραφή νέας 

σύμβασης. Το νέο έργο που ανέλαβε η IDE ανέρχεται σε 10,8 εκατομμύρια δολάρια, θα 

ολοκληρωθεί εντός του 2022 και θα καλύψει ανάγκες τρίτης χώρας. Η συμφωνία αυτή επεκτείνει 

περαιτέρω τη μακρόχρονη και πολύ επιτυχημένη συνεργασία των δύο εταιρειών στη συμπαραγωγή 

των συστημάτων PATRIOT. Σύμφωνα με την πολιτική της IDE, σημαντικό μέρος του έργου θα 

ανατεθεί σε άλλες ελληνικές εταιρείες, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική στήριξη της χώρας μας 

και στην ενίσχυση των Ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών. 

Δεκέμβριος 2019: Τιμητική διάκριση στην IDE, στο πλαίσιο του θεσμού “Made in Greece 2019”, 

που πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Με την διάκριση αυτή επιβραβεύεται η ποιότητα, η καινοτομία και η 

εξωστρέφεια για προϊόντα της IDE με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την Ελληνική Οικονομία, μέσα 

σε περιβάλλον δύσκολων διεθνών οικονομικών συνθηκών, που έχουν σαν αποτέλεσμα οι εξαγωγές 

της τα τελευταία χρόνια να φθάσουν σε ποσοστό πάνω από 97% του κύκλου εργασιών της. 

Παράλληλα η IDE συνεισφέρει περίπου το 5% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ, ενώ 

αναθέτει σημαντικό ποσοστό του έργου της σε άλλες ελληνικές εταιρίες συμβάλλοντας στην 

ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. 
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Το συνολικό ύψος των έργων που υπέγραψε η Εταιρία το έτος 2019 ανήλθε σε € 76 εκατ.   

ΣΤΟΧΟΙ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η εταιρία στο πλαίσιο της σταθερής πολιτικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια διατηρεί με 

συνέπεια τους στόχους της, που αφορούν την :  

 Ενίσχυση του εξαγωγικού της έργου προς τις ΗΠΑ, μέσω της συμμετοχής της στο 

αντιαεροπορικό πυραυλικό πρόγραμμα Patriot καθώς και με τη συμμετοχή σε άλλα αμυντικά 

προγράμματα των ΗΠΑ που προορίζονται για τη διεθνή αγορά. 

 Διείσδυση σε νέες αγορές καινοτόμων προϊόντων ιδίας ανάπτυξης σε περιοχές όπως η Ασία, 

Νότια Αμερική και η Αφρική. 

 Επέκταση των συνεργασιών με μεγάλες εταιρίες παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού (System 

Integrators) για την συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα πώλησης προϊόντων με στόχο την 

ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων της IDE στις προσφερόμενες από αυτές 

ολοκληρωμένες λύσεις και την κοινή προώθηση τους σε τρίτες χώρες.  

 Εκμετάλλευση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας στον κλάδο της Ασφαλείας (Surveillance - 

Security) και  την ανάληψη αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Horizon 2020 , Frontex). 

 Προώθηση των Υβριδικών Αμυντικών Ενεργειακών Συστημάτων ιδίας ανάπτυξης, με στόχο την 

εισαγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων στις αγορές. 

 Περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της μετά την καθιέρωση και υλοποίηση της Εθνικής 

Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής. 

 Διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της αύξησης των ευκαιριών υποστήριξης των 

οπλικών συστημάτων και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων.  

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων της Εταιρίας την 31.12.2019 ανήλθε σε € 111 εκ. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η εταιρία επενδύει διαχρονικά σημαντικά κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη τόσο σε νέα 

καινοτόμα προϊόντα όσο και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων. Η διεύθυνση έρευνας & 

ανάπτυξης απασχολεί υψηλής επιστημονικής κατάρτισης προσωπικό στους τομείς των 

τηλεπικοινωνιών, μηχανολογίας και πληροφορικής.  

Η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του μοντέλου ανάπτυξης της Εταιρίας και υποστηρίζεται 

σταθερά μέσω σημαντικών επενδύσεων σε έρευνα & ανάπτυξη και πολύπλευρων συνεργασιών με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικές ομάδες. 

Ο στόχος της Δ/νσης Έρευνας & Ανάπτυξης με γνώμονα τις τάσεις της αγοράς και την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων διαφοροποιημένων προϊόντων, καθώς 

και η βελτίωση των υπαρχόντων με ανταγωνιστικά καινοτόμα χαρακτηριστικά. 

Στα πλαίσια αυτά οι κύριοι τεχνολογικοί τομείς στους οποίους η Εταιρία επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

της αφορούν τα Ευρυζωνικά συστήματα, Υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος και συστήματα 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, Συστήματα Επεξεργασίας και Γεωγραφικής Απεικόνισης 

Πληροφοριών για Παρακολούθηση και Έλεγχο σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου καθώς και 

Ηλεκτρονικά υποσυστήματα  πυραύλων.   

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
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Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας 

Πορεία του Αμυντικού κλάδου 

Σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) οι τάσεις στις στρατιωτικές 

δαπάνες σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το 2019 διαμορφώθηκαν ως εξής:  

Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο κατά το 2019  

υπολογίζονται σε $1.917 δις, μέγεθος το οποίο ισοδυναμεί με το 2,2% του παγκόσμιου Ακαθάριστου 

προϊόντος (ΑΕΠ) και αντιπροσωπεύει αύξηση 3,6% έναντι του 2018.  

Μετά από 13 συναπτά έτη διαδοχικών αυξήσεων, από το 1998 έως το 2011, και την ακόλουθη 

σχετική σταθεροποίηση κατά την πενταετία 2012-2016, η παγκόσμια αμυντική δαπάνη παρουσίασε 

κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 αύξηση.  

Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης κατά τα τελευταία έτη πραγματοποιείται κυρίως από δεκαπέντε 

(15) χώρες με μόνη διαφοροποίηση από έτος σε έτος, τη σειρά κατάταξής τους. Το 2019 οι χώρες 

αυτές δαπάνησαν για την άμυνα $1.553 δις, δηλαδή το 81% της  παγκόσμιας αμυντικής δαπάνης. 

Κατά το 2019 η ΗΠΑ, η πρώτη χώρα ανά τον κόσμο στη λίστα στρατιωτικών δαπανών, δαπάνησε 

μόνον αυτή, $732δις, ποσό μεγαλύτερο από το ένα-τρίτο (2019: 38%) της παγκόσμιας δαπάνης και 

κατά 2,8 φορές υψηλότερο από το ποσό που ανάλωσε η Κίνα ($261δις), δεύτερη στην παγκόσμια 

κατάταξη. Οι υπόλοιπες 13 χώρες που ακολουθούν κατά σειρά ύψους δαπάνης για το 2019 είναι: 

Ινδία ($71,1δις), Ρωσία ($65,1δις), Σαουδική Αραβία ($61,9δις), Γαλλία ($50,1δις), Γερμανία 

($49,3δις), Ηνωμένο Βασίλειο ($48,7δις), Ιαπωνία ($47,6δις), Ν. Κορέα ($43,9δις), Βραζιλία 

($26,9δις), Ιταλία ($26,8δις),Αυστραλία ($25,9δις), Καναδάς ($22,2δις) και Ισραήλ ($20,5δις).  

Έξι από τις 15 παραπάνω χώρες είναι μέλη του NATO και οι οποίες το 2019 δαπάνησαν συνολικά 

$929 δις, ποσό που αντιστοιχεί στο 48% της παγκόσμιας στρατιωτικής δαπάνης. Η συνολική δαπάνη 

όλων των μελών του ΝΑΤΟ (29 χώρες) έφτασε για το 2019 τα  $1.035 δις. 

Ανά ευρύτερη περιοχή, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στη στρατιωτική δαπάνη το 2019 

έναντι του προηγούμενου έτους (2018) έγιναν στην Κεντρική Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Κεντρική 

και Νότια Ασία. Έξι χώρες της Μέσης Ανατολής εμφάνισαν πολύ υψηλά ποσοστά στρατιωτικής 

δαπάνης επί του Ακαθάριστου Εθνικού τους  Προϊόντος (4,2% έως 8,8% του ΑΕΠ). 

Σε επίπεδο χώρας, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (10%) έναντι του 2018 μεταξύ των 15 χωρών 

με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες πραγματοποιήθηκε από την Γερμανία, η οποία ανήλθε δύο 

θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, από την ένατη στην έβδομη.  

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση της λίστας του SIPRI με 5,5 δις δολάρια σε αμυντικές δαπάνες 

για το 2019. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 2,6% του ΑΕΠ. 

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι  

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρίας κρίνεται σχετικά περιορισμένος διότι, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συμβάσεις σε ξένο νόμισμα, υπάρχουν αντίστοιχες 

υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. Οι συμβάσεις σε ξένο νόμισμα είναι σχεδόν στο σύνολό τους σε 

USD, όπως και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.  

Κατά κανόνα χρησιμοποιείται η φυσική αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου. Στις περιπτώσεις 

που αυτή δεν είναι ικανοποιητική λόγω ιδιαίτερα αυξημένων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 
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εξετάζεται κατά περίπτωση η δυνατότητα χρήσης μηχανισμών αντιστάθμισης του συναλλαγματικού 

κινδύνου μέσω κατάλληλων τραπεζικών προϊόντων ή με τη χρήση ισόποσου συναλλαγματικού 

δανεισμού.  

Όσον αφορά τη διατήρηση διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, πολιτική της Εταιρίας είναι η διατήρηση 

του ελάχιστου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο νόμισμα 

αυτό. 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Η εταιρία δεν υφίσταται  έκθεση σε κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων λόγω του μηδενικού τραπεζικού 

της δανεισμού και του βραχυχρόνιου ορίζοντα τοποθέτησης των διαθεσίμων της. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας λαμβάνουν χώρα σχεδόν στο σύνολό τους με ιδιαίτερα 

αξιόπιστους οργανισμούς του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα 

υπάρχει πολυετές ικανοποιητικό ιστορικό συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο και δεδομένων 

των συνθηκών της ελληνικής αγοράς, η Εταιρία παρακολουθεί επισταμένα το σύνολο των 

απαιτήσεων από πελάτες και όπου απαιτείται προβαίνει άμεσα σε δικαστικές και εξωδικαστικές 

ενέργειες για την διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται στο 

ελάχιστο ο οποιοσδήποτε πιστωτικός κίνδυνος Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ο κίνδυνος από 

επισφαλείς απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.  

Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται 

ότι η Εταιρία συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη 

πιστοληπτικής ικανότητας 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η Εταιρία διαθέτει επαρκή ρευστότητα με τη μορφή ταμειακών διαθεσίμων, έχει δε τη δυνατότητα 

άμεσης άντλησης αχρησιμοποίητων εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η IDE όπως και ο όμιλος Intracom Holdings θέτει ως πρώτιστης σημασίας την προσήλωση στις αξίες 

της περιβαλλοντικής ευθύνης.  

Η Εταιρία διατηρώντας σταθερή και υπεύθυνη θέση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, εφαρμόζει 

προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και επιχειρεί την ελαχιστοποίηση 

ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Για το σκοπό αυτό η Εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(ΣΠΔ) με τα οποία εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω της 

θέσπισης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και της τεκμηρίωσης και παρακολούθησης 

προγραμμάτων που επιδιώκουν την υλοποίηση των στόχων αυτών. Η Εταιρία προωθεί τις παρακάτω 

Περιβαλλοντικές Δράσεις: 

• Διαχείριση Αποβλήτων 

• Ανακύκλωση  

• Σχεδίαση Οικολογικών Προϊόντων (πχ υβριδικά συστήματα ενέργειας) 
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• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων (επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης  

ενέργειας) 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η εταιρεία παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο εφαρμόζει πολιτικές μη-

διακρίσεων και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το φύλο, την 

ηλικία ή την εθνικότητά τους. Επιπλέον, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων είναι 

απολύτως σεβαστά, οι κανόνες υγιεινής & ασφάλειας ακολουθούνται πιστά και οι ‘πολιτικές 

ανοιχτών θυρών’ εφαρμόζονται με συνέπεια.  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το προσωπικό της Εταιρίας την 31.12.2019 ανέρχονταν σε 417 ενώ την 31.12.2018 ανερχόταν σε  

411 άτομα.  

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανήλθαν κατά την χρήση 2019 σε € 

1.157.369 έναντι € 1.152.858 της προηγούμενης χρήσης. Δεν υπήρχαν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις 

στο τέλος της χρήσης προς τα μέλη της Διοίκησης. 

 

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Τον Δεκέμβριο του 2019 ο Π.Ο.Υ. ενημερώθηκε για τον εντοπισμό περιπτώσεων πνευμονίας 

άγνωστης αιτίας, και τον Ιανουάριο του 2020 οι κινέζικες αρχές προσδιόρισαν ως την αιτία έναν νέο 

τύπο κορωνοϊού (COVID-19). Η εξέλιξη των γεγονότων οδήγησε τον Π.Ο.Υ. να κηρύξει τον 

COVID-19 πανδημία.  

Η εξάπλωση του COVID-19 τόσο παγκοσμίως όσο και στη χώρα μας, έφερε τις οικονομίες, τις 

αγορές, τον επιχειρηματικό κόσμο και κάθε έναν από εμάς, αντιμέτωπους με μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει.  

Πρώτο μέλημα της Εταιρίας ήταν η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και συνεργατών, κάτι 

το οποίο επετεύχθη με συντονισμένη προσπάθεια εκ μέρους όλων.  

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, και με βάση τη σχετική διαδικασία, προτεραιότητα δόθηκε στο να 

αναλυθεί διεξοδικά κάθε δραστηριότητα έτσι ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα θέματα 

υψηλής προτεραιότητας και υψηλού κινδύνου για κάθε εταιρία και να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά.  

Παράλληλα, άμεσα προχωρήσαμε σε αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών ώστε να 

υποστηρίζουν την τήλε-εργασία και την τηλεδιάσκεψη, για να επιτευχθεί η μέγιστη ευελιξία στις 

επιχειρηματικές μας δράσεις εν μέσω επερχόμενου τότε lockdown.  

Σήμερα, τρεις μήνες μετά, και θεωρώντας ότι η κρίση λόγω COVID-19 ενδεχομένως να μην έχει 

ακόμα ολοκληρωθεί, πιστεύουμε ότι η Εταιρία έχει περάσει σε μια νέα φάση επιχειρησιακής 

ετοιμότητας, με ενημερωμένες διαδικασίες και μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων και επομένως 

με αυξημένη δυνατότητα αντίδρασης σε νέα κρίση.  
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Η Εταιρία έχει αποδείξει ακόμα και κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης την ικανότητά 

της να αντιμετωπίζει της δυσκολίες και να αναπτύσσεται. Τόσο κατά την 31.12.2019 όσο και σήμερα 

η Εταιρία διατηρεί ικανοποιητική χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα. 

Η κατάσταση επαναξιολογείται τακτικά και διεξοδικά. 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα 

μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας. 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σχετικά με τη διάθεση των κερδών για τη χρήση 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως 

κρατηθούν από τα καθαρά κέρδη (α) το ποσό των €54.375,87 για συμπλήρωση του Τακτικού 

Αποθεματικού κεφαλαίου μας, και (β) να διατεθεί το ποσό των € 600.000,00 για διανομή 

μερίσματος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του, και 

προσδοκά ότι η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τους χειρισμούς του σχετικά με τα συμφέροντα της 

εταιρίας, καθώς και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019. 

Επίσης ευελπιστεί ότι η Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφασή της, θα εγκρίνει τη συνολική διαχείριση 

της Εταιρίας της χρήσης 2019 και θα απαλλάξει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για 

τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019. 

Για την επαρκή πληροφόρηση των μετόχων αναφέρεται ότι η Εταιρία δεν έχει προβεί σε απόκτηση 

ιδίων μετοχών. 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Κορωπί, 10 Ιουνίου 2020 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 
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Β) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών
 
Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας INTRACOM DEFENSE 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε. κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 

παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Άλλες πληροφορίες 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 

“Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 

οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 

εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε 

τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι 

ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο 

ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 

είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά 

με το  θέμα αυτό. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 

τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 

εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 

διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα 

να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση 

αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη 

μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για 

το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 
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υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 

του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 

σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

μας. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο 

αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 

31.12.2019. 

 

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία INTRACOM 

DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020 

 

 

 

Άννα Κ. Γκίνη  

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 34471  

  

ΣΟΛ Α.Ε.  

Μέλος Δικτύου Crowe Global  

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125  
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Ισολογισμός 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ποσά σε ευρώ Σημ. 31/12/2019 31/12/2018

ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα Περουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 29.751.578 30.570.479

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 7 272.224 0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 331.946 241.050

Επενδύσεις σε ακίνητα 9 1.574.595 1.606.212

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 5.063.926 5.148.113

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 5.030 41.030

Σύνολο 36.999.299 37.606.883

Κυκλοφορούντα Περουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 12 25.901.283 21.954.426

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 26.929.894 13.119.191

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 998.806 0

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 5.480.102 8.036.466

Σύνολο 59.310.085 43.110.084

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 96.309.384 80.716.967 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 14 52.906.568 52.906.568

Αποθεματικά 15 9.303.296 9.314.601

Κέρδη εις νέον 5.196.551 4.513.251

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 67.406.415 66.734.421

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις μισθώσεων 7 153.752 0

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 16 2.693.649 2.520.654

Προβλέψεις 17 371.292 430.431

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 2.196.155 937.968

Σύνολο 5.414.847 3.889.053

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 22.878.000 9.311.968

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0 233.915

Υποχρεώσεις μισθώσεων 7 121.651 0

Προβλέψεις 17 488.471 547.610

Σύνολο 23.488.121 10.093.493

Σύνολο υποχρεώσεων 28.902.968 13.982.546

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 96.309.384 80.716.967 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ποσά σε ευρώ Σημ. 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Πωλήσεις 19 46.184.240       59.770.105       

Κόστος Πωληθέντων 20 (32.594.917)     (45.129.118)     

Μικτό Κέρδος 13.589.323     14.640.987     

Έξοδα διάθεσης & ερευνών 20 (8.966.503)       (8.546.552)       

Έξοδα διοίκησης 20 (3.635.806)       (3.618.068)       

Λοιπά έσοδα 22 906.474           392.977           

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) καθαρά 23 (102.198)          38.734             

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.791.291       2.908.078       

Χρηματοοικονομικά έσοδα 24 62.734             135.628           

Χρηματοοικονομικά έξοδα 24 (423.081)          214.775           

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) – καθαρά (360.347)        350.403          

Κέρδη προ φόρων 1.430.944       3.258.480       

Φόρος εισοδήματος 25 (631.968)          (1.915.341)       

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων 798.976          1.343.139       

Λοιπά συνολικά εισοδήματα καθαρά

Στοιχεία που δεν ανακατάσσονται μελλοντικά στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων

Aναλογιστικά κέρδη/ζημιές 16 (126.982)          (118.264)          

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (126.982)        (118.264)        

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 671.994          1.224.875       

Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά και απομειωμένα 26 0,035               0,058               
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ποσά σε ευρώ Σημ.
Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Λοιπά 

Αποθεματικά

Κέρδη εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 52.906.568 9.319.059 3.283.919 65.509.546

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 15 (118.264) (118.264)

Καθαρά κέρδη χρήσης 1.343.139 1.343.139

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης
(118.264) 1.343.139 1.224.875

Σχηματισμός αποθεματικού 15 113.807         (113.807)        -                

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 52.906.568 9.314.601 4.513.251 66.734.421

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 52.906.568 9.314.601 4.513.251 66.734.421

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 15 (126.982)        (126.982)        

Καθαρά κέρδη χρήσης 798.976 798.976

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης
(126.982) 798.976 671.994

Σχηματισμός αποθεματικού 15 115.676         (115.676)        -                

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 52.906.568 9.303.296 5.196.551 67.406.415
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ποσά σε ευρώ Σημ. 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 27 418.744           (6.438.024)       

Καταβληθέντες τόκοι (576.326)          (295.763)          

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (1.758.861)       (612.122)          

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.916.443)     (7.345.909)     

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων 6 (477.872)          (417.076)          

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 (157.982)          (181.294)          

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 1.000               (0)                    

Τόκοι που εισπράχθηκαν 61.982             133.368           

Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (572.873)        (465.002)        

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Πληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων 7 (110.653)          -                  

Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (110.653)        -                 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2.599.969)     (7.810.911)     

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 8.036.466        15.535.498       

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 43.604             311.879           

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 13 5.480.102       8.036.466       
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

H INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. πρώην  ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφεξής «IDE» ή «Εταιρία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και 

δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων 

καθώς και στην εκπόνηση μελετών, σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση 

λειτουργίας μηχανημάτων ασφαλείας και συναγερμού εκτός αυτών που τοποθετούνται σε 

αυτοκίνητο.  

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Κορωπίου, στο 21 χλμ. Λεωφόρο 

Μαρκοπούλου Παιανίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.intracomdefense.com. 

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS», 

αρχική μόνη μέτοχος της Εταιρίας  κατά 100%, την 1η Μαρτίου 2019 προχώρησε στην ίδρυση νέας 

θυγατρικής, με ποσοστό συμμετοχής 100%, με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία «INTRACOM 

TECHNOLOGIES S.a.r.l.». Βασικός σκοπός της νεοσυσταθείσας εταιρείας είναι η απόκτηση και η 

διαχείριση συμμετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της «INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.» 

καλύφθηκε μέσω εισφοράς από την «INTRACOM HOLDINGS», του συνόλου των μετοχών των, 

κατά ποσοστό 100%, θυγατρικών της εταιρειών "INTRASOFT INTERNATIONAL” και 

"INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS - IDE".  

Ως εκ τούτου  από την 01/03/2019 μοναδική μέτοχος της Εταιρίας , κατά ποσοστό 100%, είναι η ως 

άνω «INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l», ενώ απώτερη Μητρική της Εταιρίας παραμένει η 

INTRACOM HOLDINGS. 

Η Εταιρία ενοποιείται πλήρως στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

INTRACOM HOLDINGS. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

INTRACOM HOLDINGS για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Ομίλου με  ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.com. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο την 10η Ιουνίου 2020 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων. 

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές 

2.1 Βάση παρουσίασης 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρίας, για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

http://www.intracomdefense.com/
http://www.intracomdefense.com/
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Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους και  την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη 

διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και 

υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη 

διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην 

καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα 

πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  Οι περιοχές 

που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι 

υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται 

στη Σημείωση 4. 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των ετησίων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της 31.12.2019, είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 αφού ληφθούν υπόψη οι 

κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες Διερμηνείες, που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή 

τους είναι υποχρεωτική για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν από τη Εταιρία 2.2.1

Η Εταιρία εφάρμοσε για πρώτη φορά ορισμένα πρότυπα και τροποποιήσεις, που είναι υποχρεωτικά 

για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019. Η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα κάποιο άλλο 

πρότυπο, διερμηνεία ή τροποποίηση που έχει εκδοθεί αλλά δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για 

την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019. 

Η φύση και η επίπτωση κάθε νέου προτύπου ή τροποποίησης, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα 

της Εταιρίας, περιγράφεται παρακάτω. 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις 

Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης, επιμέτρησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης 

των μισθώσεων για τον μισθωτή και για τον εκμισθωτή. Με την εφαρμογή του νέου προτύπου 

καταργούνται το ΔΛΠ 17 Μισθώσεις και οι διερμηνείες ΜΕΔ 15 Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα, 

ΜΕΔ 27 Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης και 

ΕΔΔΠΧΑ 4 Προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση. 

Το πρότυπο υιοθετεί ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής αντιμετώπισης των μισθώσεων από το μισθωτή. 

Σύμφωνα με αυτό, ο μισθωτής σε μία μίσθωση, απαιτείται να αναγνωρίσει στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις με διάρκεια 

μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο είναι μικρής αξίας και απόσβεση 

με χρηματοοικονομικό έξοδο, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην κατάσταση συνολικών 

εισοδημάτων. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις μισθώσει σε λειτουργικές και 

χρηματοδοτικές, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το 
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πρότυπο επίσης  απαιτεί εκτεταμένες γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

μισθωτή.  

Η επίπτωση του προτύπου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αναλύεται στη 

σημείωση 2.4 κατωτέρω. 

Οι νέες λογιστικές αρχές για τις Μισθώσεις περιγράφονται κατωτέρω στη σημείωση 2.3.7. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή 

ή διακανονισμός 

Το ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μια Εταιρία λογιστικοποιεί 

ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Όταν πραγματοποιείται αλλαγή σε ένα πρόγραμμα - 

τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός - το ΔΛΠ 19 απαιτεί από μια Εταιρία να επανεκτιμήσει την 

καθαρή υποχρέωση ή το περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις απαιτούν 

από μια Εταιρία να χρησιμοποιεί τις επικαιροποιημένες παραδοχές από αυτή την επανεκτίμηση για 

τον προσδιορισμό του τρέχοντος κόστους υπηρεσίας και των καθαρών τόκων για το υπόλοιπο της 

περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του προγράμματος. Μέχρι τώρα, το ΔΛΠ 19 δεν διευκρίνιζε 

τον τρόπο καθορισμού αυτών των εξόδων για την περίοδο μετά την αλλαγή του προγράμματος.  

Απαιτώντας τη χρήση ενημερωμένων παραδοχών, οι τροποποιήσεις αναμένεται να παρέχουν 

χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις  δεν 

είχαν επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό του φόρου εισοδήματος 

Μπορεί να είναι ασαφές πώς εφαρμόζεται το φορολογικό δίκαιο σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή ή 

μια περίσταση ή αν η φορολογική αρχή θα δεχθεί  ένα φορολογικό χειρισμό της Εταιρίας. Το ΔΛΠ 

12 Φόροι Εισοδήματος καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου 

φόρου, αλλά όχι τον τρόπο ανταπόκρισης στις επιπτώσεις μιας αβεβαιότητας. Η Διερμηνεία 23 

παρέχει απαιτήσεις που προσθέτουν στις απαιτήσεις του ΔΛΠ 12, καθορίζοντας τον τρόπο 

ανταπόκρισης στις επιπτώσεις μιας αβεβαιότητας στη λογιστική των φόρων εισοδήματος. Η 

Διερμηνεία δεν είχε επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Λοιπές τροποποιήσεις 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής στην τρέχουσα οικονομική χρήση 

2019, δεν έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρίας και δεν έχουν επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις: 

- ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (τροποποίηση):  Μακροπρόθεσμες 

συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. 

- ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα (τροποποίηση): Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική 

Αποζημίωση. 

-Ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015 – 2017. 

 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 2.2.2

εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρία  

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, σχετίζονται με 

τη δραστηριότητα της Εταιρίας, αλλά είναι υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους. Η  Εταιρία 
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δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 

Λογιστικές Αρχές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός του Σημαντικού 

(Material) 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 

συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. 

Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις 

διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του σημαντικού εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις  εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020 και δεν θα 

έχουν επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

Τροποποίηση στo ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση 

υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 

μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η 

ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία 

αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας 

υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις  εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η 

Ιανουαρίου 2022 και δεν θα έχουν επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Λοιπές τροποποιήσεις 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις και νέα πρότυπα που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε μεταγενέστερες 

περιόδους δεν έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρίας και δεν θα έχουν επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις: 

- ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων (τροποποίηση): Ορισμός της Επιχείρησης (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

- ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (τροποποιήσεις) Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς (εφαρμόζονται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

- ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

2.3 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 Συναλλαγματικές μετατροπές 2.3.1

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το 

νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό 

νόμισμα»). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 

νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρίας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
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προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη 

μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες 

κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

Η λήψη μίας προκαταβολής ή η πληρωμή σε ξένο νόμισμα αντίστοιχα οδηγεί στην αναγνώριση ενός 

μη νομισματικού στοιχείου (ενεργητικού ή παθητικού) το οποίο δεν αποτιμάται κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού. Ως ημερομηνία συναλλαγής για σκοπούς αρχικής αναγνώρισης των σχετιζόμενων 

περιουσιακών στοιχείων εξόδων ή εσόδων λαμβάνεται η ημερομηνία πληρωμής ή είσπραξης της 

σχετικής προκαταβολής. 

 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 2.3.2

Η Εταιρία αναγνωρίζει έσοδα από μία σύμβαση όταν (ή καθώς) εκπληρώνει μία υποχρέωση 

εκτέλεσης μεταβιβάζοντας ένα υποσχόμενο αγαθό ή μία υπηρεσία σε έναν πελάτη. Ένα στοιχείο του 

ενεργητικού μεταβιβάζεται όταν (ή καθώς) ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του στοιχείου αυτού. Ο 

πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός αγαθού ή μίας υπηρεσίας, όταν μπορεί να κατευθύνει τη χρήση του 

και να λαμβάνει ουσιαστικά όλα τα υπολειπόμενα οφέλη από αυτό.  

Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο η Εταιρία αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά ή 

τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό 

τρίτων. Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της 

«αναμενόμενης αξίας» είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 

Η δέσμευση εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να εκπληρωθεί είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή είτε σε βάθος χρόνου. 

Η εκπλήρωση μίας δέσμευσης για πώληση ενός αγαθού ή παροχή μιας υπηρεσίας πραγματοποιείται 

σε βάθος χρόνου όταν: 

i) ο πελάτης λαμβάνει και ταυτόχρονα αναλώνει τα οφέλη που απορρέουν από την εκτέλεση από 

πλευράς της Εταιρίας κατά την εκτέλεση από την Εταιρία, 

ii) η εκτέλεση από πλευράς της Εταιρίας δημιουργεί ή ενισχύει ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου 

ο έλεγχος ανήκει στον πελάτη, καθώς δημιουργείται ή ενισχύεται το περιουσιακό στοιχείο, ή 

iii) η εκτέλεση από πλευράς της Εταιρίας δεν συνεπάγεται τη δημιουργία ενός περιουσιακού 

στοιχείου με εναλλακτική χρήση για την Εταιρία και η Εταιρία έχει εκτελεστό δικαίωμα πληρωμής 

έναντι της εκτέλεσης που έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία. 

Όταν η Εταιρία εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις μεταβιβάζοντας αγαθά ή υπηρεσίες σε 

πελάτη προτού ο πελάτης πληρώσει το αντάλλαγμα ή προτού καταστεί απαιτητή η πληρωμή, ο 

Εταιρία απεικονίζει τη σύμβαση ως συμβατικό περιουσιακό στοιχείο. Συμβατικό περιουσιακό 

στοιχείο είναι το δικαίωμα της οικονομικής οντότητας σε αντάλλαγμα έναντι αγαθών ή υπηρεσιών τα 

οποία έχει μεταβιβάσει σε πελάτη.  

Όταν ο πελάτης καταβάλει αντάλλαγμα ή η Εταιρία διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο 

είναι ανεπιφύλακτο πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης για τη μεταφορά των 

υπηρεσιών, τότε η Εταιρία απεικονίζει την σύμβαση ως συμβατική υποχρέωση. Η συμβατική 

υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο 

καταγραφεί στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  
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α) Έσοδα από πώληση αγαθών 

Τα έσοδα από πώληση αγαθών της Εταιρίας περιλαμβάνουν την κατασκευή μερών ηλεκτρονικών 

μονάδων που αφορούν κυρίως πυραυλικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα και την κατασκευή 

ολοκληρωμένων ηλεκτρομηχανολογικών πυραυλικών συστημάτων και στην πλειοψηφία τους 

περιλαμβάνουν μία ενιαία υποχρέωση εκτέλεσης. Tα έσοδα από την πώληση του εξοπλισμού 

αναγνωρίζονται σε δεδομένη χρονική στιγμή κατά το χρόνο που ο έλεγχος του περιουσιακού 

στοιχείου μεταβιβάζεται στον πελάτη και συγκεκριμένα όταν τα αγαθά παραδίδονται στους πελάτες 

και γίνονται αποδεκτά από αυτούς.  

i) Μεταβλητό αντάλλαγμα 

Οι συμβάσεις της Εταιρίας με τους πελάτες της δεν περιλαμβάνουν στοιχεία μεταβλητού 

ανταλλάγματος λόγω εκπτώσεων, επιδοτήσεων τιμής, επιστροφών χρημάτων, πιστώσεων, μειώσεων 

τιμής, κινήτρων, πρόσθετων παροχών απόδοσης, κυρώσεων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων. 

ii) Εγγυήσεις 

Η Εταιρία παρέχει εγγυήσεις επισκευής δύο ετών για όλα τα προϊόντα που πωλούνται, σύμφωνα με 

την πρακτική του κλάδου. Οι εγγυήσεις που παρέχει η Εταιρία είναι εγγυήσεις διαβεβαίωσης ότι το 

προϊόν πληροί τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές (assurance-type warranties) σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 

15, τις οποίες η Εταιρία λογιστικοποιεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Προβλέψεις» 

(σημ.17). 

iii) Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αφορούν κυρίως δεδουλευμένα έσοδα και 

περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» (σημ. 11) ενώ οι υποχρεώσεις 

αφορούν έσοδα επομένων χρήσεων και προκαταβολές πελατών και εμφανίζονται στο κονδύλι 

«Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» (σημ. 18) αντίστοιχα στον ισολογισμό. 

β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αφορούν κυρίως συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης, 

υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων επί παραγγελία και  υπηρεσίες διακρίβωσης και 

δοκιμής οργάνων. Αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης καθώς οι πελάτες λαμβάνουν και ταυτόχρονα αναλώνουν τα οφέλη που απορρέουν από 

την παροχή της υπηρεσίας από πλευράς της Εταιρίας. Κατά κύριο λόγο, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν 

μία ενιαία υποχρέωση εκτέλεσης. 

(γ) Έσοδα από ενοίκια 

Τα έσοδα μισθωμάτων από λειτουργικές μισθώσεις σε επενδυτικά ακίνητα λογιστικοποιούνται με τη 

σταθερή μέθοδο σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης και περιλαμβάνονται στα Λοιπά έσοδα στην 

κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

 Επιχορηγήσεις 2.3.3

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα 

ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα  συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους 

όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε μεταβατικούς λογαριασμούς και 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να 
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αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, 

περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται 

ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 

σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 2.3.4

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα. 

Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού αποτελέσματος σύμφωνα με τους 

φορολογικούς νόμους που ισχύουν στη Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος 

περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρίας όπως 

αναμορφώνονται στην φορολογική της  δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους για 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά 

θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 

 

Αναβαλλόμενος φόρος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν 

έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.   

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 

την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι 

σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν διακανονίζονται στην ίδια φορολογική αρχή. 

 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 2.3.5

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

απομείωση.  Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 

απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται 

ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρία 

και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων αναθεωρούνται και 

αναπροσαρμόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε κάθε τέλος χρήσεως. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.   

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για 

το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα  

χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους. 

 Επενδύσεις σε ακίνητα 2.3.6

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως γη και γραφεία, κατέχονται από την Εταιρία 

για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται. Οι επενδύσεις σε ακίνητα 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Τα οικόπεδα 

που συμπεριλαμβάνονται στις επενδύσεις σε ακίνητα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των κτιρίων 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, που υπολογίζεται σε 33-

34 έτη.  

 Όταν οι λογιστικές αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η 

διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 Μισθώσεις 2.3.7

Η Εταιρία ως μισθωτής 

Λογιστική πολιτική από την 1/1/2019 

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρία αναγνωρίζει δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της μίσθωσης (την 

ημερομηνία που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προ χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης 

επιμετρούνται στο κόστος τους, μειωμένα κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την απομείωση της 

αξίας τους, προσαρμοσμένα κατά τυχόν επαναεπιμετρήσεις της υποχρέωσης της μίσθωσης. Τα 

δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 

Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζονται ξεχωριστά ως κονδύλι στον 

ισολογισμό. 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες με την παρούσα 

αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης.  

-    Κτίρια 33-34 έτη

-    Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη

-    Μεταφορικά μέσα 5-7 έτη

-    Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη
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Για να υπολογίσει την παρούσα αξία των πληρωμών, η Εταιρία χρησιμοποιεί το επιτόκιο δανεισμού 

της (διαφορικό επιτόκιο) κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το τεκμαρτό επιτόκιο της 

μίσθωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Μεταγενέστερα της έναρξης της μίσθωσης το ποσό των 

υποχρεώσεων μισθώσεων προσαυξάνεται με έξοδα τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές 

μισθωμάτων που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων μισθώσεων 

επαναεπιμετράται εάν υπάρξει τροποποίηση της σύμβασης, η οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της 

μίσθωσης, στα σταθερά μισθώματα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.  

Για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο 

έχει χαμηλή αξία, τα μισθώματα των εν λόγω μισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα με την σταθερή 

μέθοδο, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προσφέρει το ΔΠΧΑ 16. 

Η Εταιρία δεν  διαχωρίζει τα μη μισθωτικά στοιχεία (non-lease components) από τα μισθωτικά 

στοιχεία (lease components) και αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε μισθωτικό και συνδεδεμένο μη 

μισθωτικό στοιχείο ως ενιαίο μισθωτικό στοιχείο. 

Λογιστική πολιτική πριν την 1/1/2019 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της 

ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του 

παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται 

μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα 

σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 

από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.  Το 

μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 

χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των 

παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους, εκτός αν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 

Εταιρία θα αποκτήσει κυριότητα των παγίων στη λήξη της μίσθωσης οπότε αποσβένονται στη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η Εταιρία δεν είχε συνάψει χρηματοδοτικές μισθώσεις ούτε 

υπήρχαν υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 

εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές μισθωμάτων βάσει μιας 

λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων, με την ευθεία μέθοδο, σε όλη 

τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων την 31.12.2018 είχε ως εξής: 

 

Η Εταιρία ως εκμισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από την Εταιρία 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της κάθε μίσθωσης.  

Ποσά σε ευρώ 31/12/2018

Έως 1 έτος 125.846        

Από 2-5 έτη 182.823        

Σύνολο 308.670        
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 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2.3.8

Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η 

οποία κυμαίνεται από 3 έως 8 χρόνια. 

Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα 

όταν πραγματοποιούνται. 

 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 2.3.9

Οι λογιστικές αξίες των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ελέγχονται για σκοπούς 

απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να 

μην είναι ανακτήσιμη.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία 

προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον το  κόστος διάθεσης και της 

αξίας χρήσης. Εύλογη αξία μείον το  κόστος διάθεσης είναι η τιμή που θα λαμβάνονταν για την 

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην 

αγορά, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, 

ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 

πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 

του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται 

στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

 Χρηματοοικονομικά μέσα 2.3.10

α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

i. Αρχική αναγνώριση και παύση αναγνώρισης 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν καθίσταται ένας εκ των 

συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά 

δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο μεταβιβαστεί  και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για 

διαγραφή. 

ii. Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία κατά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία τους (που συνήθως είναι η τιμή της συναλλαγής, ήτοι η εύλογη αξία του δοθέντος ή 

ληφθέντος ανταλλάγματος) πλέον του κόστους συναλλαγής που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή 

την έκδοση τους, εκτός εάν πρόκειται για χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  που  

επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων όπου τα κόστη συναλλαγής, έκδοσης κλπ., 

βαρύνουν τα αποτελέσματα.  

Οι εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν ένα σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης 

επιμετρώνται στην τιμή συναλλαγής. 

Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

ταξινομούνται  σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη 
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διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών 

τους. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε μία από τις κατωτέρω τρείς 

κατηγορίες, το οποίο και καθορίζει την μεταγενέστερη επιμέτρηση τους: 

- Στο αναπόσβεστο κόστος (Amortised cost), 

- στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (fair value through OCI) και 

- στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (fair value through profit or loss). 

Η Εταιρεία πέραν των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες δεν κατέχει άλλα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία. Ταξινομεί δε αυτές στο αναπόσβεστο κόστος και τις επιμετρά μεταγενέστερα  

με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου στην περίπτωση που έχουν μακροπρόθεσμο μέρος. 

iii. Απομείωση 

Για τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και 

υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη 

τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. 

β. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

i. Αρχική αναγνώριση και παύση αναγνώρισης 

Η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης της όταν, και μόνον όταν, η οικονομική οντότητα καθίσταται συμβαλλόμενος του 

χρηματοοικονομικού μέσου. 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και, στην 

περίπτωση των δανείων καθαρά από τα άμεσα έξοδα της συναλλαγής. 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται από την κατάσταση οικονομικής θέσης όταν 

εξοφλείται. 

Ουσιώδης τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (διαφορά 

τουλάχιστον 10% σε παρούσα αξία με το αρχικό επιτόκιο) αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση 

της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης. Η όποια διαφορά καταχωρίζεται στα αποτελέσματα. 

ii. Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος ή χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές υποχρεώσεις. 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αποτιμώνται μεταγενέστερα σύμφωνα με τη μέθοδο του 

αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Η Εταιρεία δεν έχει αναλάβει 

υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 
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γ. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στον ισολογισμό, όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που 

αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η 

απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. 

 Αποθέματα 2.3.11

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Το 

κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει, το κόστος των υλικών, 

το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης και προκειμένου για ημιτελή των 

εκτιμώμενων εξόδων για την ολοκλήρωσή τους. Πρόβλεψη απομείωσης για βραδέως κινούμενα ή 

απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Απομειώσεις αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν. 

 Ταμειακά διαθέσιμα  2.3.12

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες 

μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Τα στοιχεία των διαθεσίμων 

και ταμειακών ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

 Μετοχικό κεφάλαιο 2.3.13

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρίας. Οι κοινές μετοχές 

περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, έως 

ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών 

καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, καταχωρίζεται απευθείας στο κονδύλι 

αποτελέσματα εις νέον των ιδίων κεφαλαίων. 

 Παροχές στο προσωπικό 2.3.14

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο 

όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών (κρατικά προγράμματα) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 

περίοδο που αφορά. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό 

υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν 
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καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 

πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από  εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές 

στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που 

προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η Εταιρία, είτε τερματίζει την 

απασχόληση εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να 

δεχθούν προσφορά παροχών από την Εταιρία σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης 

τους. Η Εταιρία αναγνωρίζει τις παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο 

κατά την προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν 

δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονομική οντότητα 

αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την 

καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται.  

 Προβλέψεις 2.3.15

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 

- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης 

- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης είναι 

η παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό της δέσμευσης. Το 

επιτόκιο  προεξόφλησης θα είναι ένα προ φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις 

της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. 

(α) Εγγυήσεις 

Η Εταιρία αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης υποχρέωσης 

για την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την παράδοση έργων/ 

παροχή υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει 

ιστορικών δεδομένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων. 

(β) Δικαίωμα αδείας 

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας των εργαζομένων αναγνωρίζονται όταν αυτά προκύπτουν.  

Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας ως αποτέλεσμα 

υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 Διανομή μερισμάτων 2.3.16

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 
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 Κέρδη ανά μετοχή 2.3.17

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους 

μετόχους  της Εταιρίας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία 

κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως 

ίδιες μετοχές. 

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται 

στους μετόχους της Εταιρίας (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών, μετά φόρων) 

με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους 

(προσαρμοσμένο για την επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών). 

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που 

έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους 

πόρους. 

2.4 Επίπτωση από την από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 

Η Εταιρία εφάρμοσε το Δ.Π.Χ.Α 16 από την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του, την 1η 

Ιανουαρίου 2019. Αναφορικά με τις επιλογές και τις εξαιρέσεις που επιτρέπονται βάσει του ΔΠΧΑ 

16, η Εταιρία ακολουθήσε την παρακάτω προσέγγιση: 

-Εφάρμοσε το νέο πρότυπο χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη προσέγγιση μετάβασης, σύμφωνα 

με την οποία τα συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους δεν επαναδιατυπώθηκαν. 

-Κατά την ημερομηνία μετάβασης (1.1.2019) επιμέτρησε το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου 

ενεργητικού σε ποσό ίσο με την υποχρέωση από την μίσθωση, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν 

προπληρωμένων ή δουλευμένων μισθωμάτων που αφορούν την εν λόγω μίσθωση. 

-Για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό 

στοιχείο έχει χαμηλή αξία, επέλεξε να αναγνωρίζει τα μισθώματα των εν λόγω μισθώσεων ως έξοδα 

με την σταθερή μέθοδο, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προσφέρει το ΔΠΧΑ 16. 

-Έγινε η επιλογή της εξαίρεσης που παρέχεται από το πρότυπο στους μισθωτές, να μην διαχωρίζουν 

τα μη μισθωτικά στοιχεία (non-lease components) από τα μισθωτικά στοιχεία (lease components) και 

αντιμετώπισε λογιστικά κάθε μισθωτικό και συνδεδεμένο μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαίο μισθωτικό 

στοιχείο. 

-Εφαρμόστηκε ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο (5,24%) σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια 

χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε αντίστοιχο 

οικονομικό περιβάλλον). 

Η Εταιρία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης και υποχρεώσεις για τις λειτουργικές μισθώσεις που 

αφορούν τη μίσθωση αυτοκίνητων.  

Η συμφωνία των δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις που γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές 

καταστάσεις της 31/12/2018 και των υποχρεώσεων από μισθώσεις που αναγνωρίστηκαν 1/1/2019 

σύμφωνα με το νέο πρότυπο έχει ως εξής: 
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Κατά την ημερομηνία μετάβαση 1/1/2019 στο ΔΠΧΑ 16 αναγνωρίστηκε Δικαίωμα χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων ποσού ευρώ 267.746  σε πίστωση των Υποχρεώσεων μίσθωσης (σημ. 7). 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1/1-31/12/2019 αναγνωρίστηκε απόσβεση ποσού ευρώ 113.831 σε 

μείωση του Δικαιώματος χρήσης περιουσιακών στοιχείων (σημ.7) και χρηματοοικονομικό έξοδο 

ποσού ευρώ 12.900 (σημ. 24). 

Η συνολική επίδραση στα αποτελέσματα χρήσεως 1/1-31/12/2019 από την εφαρμογή του νέου 

προτύπου είχε ως εξής: 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η 

διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του γενικού προγράμματος 

διαχείρισης κινδύνων που ακολουθεί ο Όμιλος «Intracom Holdings» και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών 

αγορών στη χρηματοοικονομική του απόδοση.  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από εμπορικές υποχρεώσεις. 

Επιπρόσθετα η Εταιρία έχει υπό διαχείριση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, κυρίως με τη 

μορφή βραχυχρόνιων καταθέσεων, που προέρχονται από τη λειτουργική δραστηριότητα. Η εταιρία 

με τα διαθέσιμα της χρηματοδοτεί τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και τις επενδύσεις 

της σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Κατά το τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν ανοικτές 

θέσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα προϊόντα 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση επιτοκιακού ή συναλλαγματικού 

Ποσά σε ευρώ
Υποχρεώσεις 

μισθώσεων

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων 31/12/2018 308.670        

Προεξόφληση της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας το επαυξητικό επιτόκιο του 

μισθωτή κατά την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης 288.257        

(Μείον): βραχυπρόθεσμες μισθώσεις μη αναγνωρισμένες ως υποχρέωση (11.386)        

(Μείον): μικρής αξίας μισθώσεις μη αναγνωρισμένες ως υποχρέωση (9.125)          

Υποχρεώσεις μισθώσεων αναγνωρισμένες την  1/1/2019 267.746      

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019

Με την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16:

Αποσβέσεις (σημ. 7) (113.831)      

Χρηματοοικονομικό κόστος (σημ. 24) (12.900)        

Σύνολο (126.732)     

Πριν την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16:

Έξοδο μισθωμάτων 123.554      
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κινδύνου, καθώς σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική του ομίλου «Intracom Holdings» δεν 

επιτρέπεται η χρήση τους για κερδοσκοπία. 

 Κίνδυνος αγοράς 3.1.1

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρίας κρίνεται σχετικά περιορισμένος διότι, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συμβάσεις σε ξένο νόμισμα, υπάρχουν αντίστοιχες 

υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. Οι συμβάσεις σε ξένο νόμισμα είναι σχεδόν στο σύνολό τους σε 

USD, όπως και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. 

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή ικανοποιητική φυσική αντιστάθμιση λόγω ιδιαίτερα 

αυξημένων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα εξετάζεται η χρήση προθεσμιακών συμβολαίων («forward 

currency contracts»). 

Όσον αφορά τη διατήρηση διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, πολιτική της Εταιρίας είναι η διατήρηση 

του ελάχιστου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο νόμισμα 

αυτό. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων της 

Εταιρίας σε πιθανές αυξομειώσεις της ισοτιμίας συναλλάγματος για τις χρήσεις 2019 και 2018. Για 

την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας καθώς και οι εμπορικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε USD στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 αντίστοιχα. 

 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμής. 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίου για την εταιρία είναι περιορισμένος καθώς δεν υφίσταται δανεισμός. Ο όποιος 

κίνδυνος προέρχεται από τις τοκοφόρες προθεσμιακές τοποθετήσεις των ταμειακών διαθεσίμων της 

εταιρίας. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών 

αποτελεσμάτων της Εταιρίας σε πιθανές αυξομειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2019 και 2018. 

Για την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 

2019 και 2018 αντίστοιχα.  

Αύξηση Ισοτιμίας EUR/USD 

κατά :

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 31/12/2019

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 31/12/2018

-12,00% 31.321 147.565

-9,00% 62.643 295.130

-6,00% 93.964 442.695

-3,00% 125.285 590.260

3,00% (31.321) (147.565)

6,00% (62.643) (295.130)

9,00% (93.964) (442.695)

12,00% (125.285) (590.260)
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 Πιστωτικός κίνδυνος 3.1.2

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας λαμβάνουν χώρα σχεδόν στο σύνολό τους με ιδιαίτερα 

αξιόπιστους οργανισμούς του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα 

υπάρχει πολυετές ικανοποιητικό ιστορικό συνεργασίας. Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ο κίνδυνος από 

επισφαλείς απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. 

Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται 

ότι η Εταιρία συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη 

πιστοληπτικής ικανότητας. 

 Κίνδυνος ρευστότητας 3.1.3

Ο κίνδυνος ρευστότητας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, λόγω της διατήρησης επαρκών διαθεσίμων 

και ικανοποιητικών ελεύθερων πιστωτικών ορίων. 

3.2 Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο σκοπός της Εταιρίας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας της 

Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους μετόχους 

και τα οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με την Εταιρία  και να διατηρεί μία βέλτιστη 

κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Μεταβολή Επιτοκίων             

(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 31/12/2019

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 31/12/2018

(100) (29.826) (48.519)

(75) (22.370) (36.390)

(50) (14.913) (24.260)

(25) (7.457) (12.130)

25 7.457 12.130

50 14.913 24.260

75 22.370 36.390

100 29.826 48.519

Μεταβολή Επιτοκίων             

(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 31/12/2019

Επίδραση στα καθαρά 

αποτελέσματα 31/12/2018

(100) (25.624) (32.903)

(75) (19.218) (24.677)

(50) (12.812) (16.452)

(25) (6.406) (8.226)

25 6.406 8.226

50 12.812 16.452

75 19.218 24.677

100 25.624 32.903

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Ευρώ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε USD
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Δε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρία. Το σύνολο των υποχρεώσεών της υπολείπεται 

κατά πολύ του κεφαλαίου, ενώ δεν υφίστανται δάνεια. Η υποχρέωση του μερίσματος, καλύπτεται 

πάντα από τα διαθέσιμα της Εταιρίας.  

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 

δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 

γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 

επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

4.1 Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων 

Η διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις σημειώσεις 2.3.5, 2.3.6 και 2.3.8. 

4.2 Εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων 

Σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που αναφέρεται στη παράγραφο 2.3.11 η εκτίμηση της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων, αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση της Διοίκησης, με βάση 

τις ιστορικές τάσεις των πωλήσεων και τη θεώρηση της για την ποιότητα και τον όγκο των 

αποθεμάτων, στο βαθμό που τα διαθέσιμα αποθέματα κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού θα 

πουληθούν κάτω του κόστους. 

4.3 Προβλέψεις αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εμπορικών απαιτήσεων 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

των εμπορικών απαιτήσεων οι οποίες βασίζονται στην οικονομική κατάσταση των πελατών και στο 

οικονομικό περιβάλλον (σημ. 2.3.10). 

Το ύψος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές των 

συνθηκών και της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης. Επιπλέον η εμπειρία του παρελθόντος αλλά 

και οι εκτιμήσεις που γίνονται ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε συμπεράσματα ενδεικτικά του 

πραγματικού ύψους αθέτησης των πελατών στο μέλλον. 

4.4 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται βάσει 

αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει 

συγκεκριμένους παραμέτρους όπως τη μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το 

επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. 

Η Διοίκηση προσπαθεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται να  

εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές. 

4.5 Φόρος εισοδήματος 

Η Εταιρία αναγνωρίζει απαιτήσεις και υποχρεώσεις για ποσά τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου 

εισοδήματος, καθώς και τα σχετικά με αυτές αποτελέσματα, βάσει εκτιμήσεων για τα ποσά που 

αναμένεται να εισπραχθούν από ή να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές στην τρέχουσα και στις 
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μελλοντικές χρήσεις. Οι εκτιμήσεις επηρεάζονται από παράγοντες όπως η πρακτική εφαρμογή των 

σχετικών νομοθετικών διατάξεων, οι προσδοκίες σχετικά με την ύπαρξη μελλοντικών φορολογητέων 

κερδών και από την επίλυση τυχόν διαφορών με τις φορολογικές αρχές κ.λπ.. Μελλοντικοί 

φορολογικοί έλεγχοι, μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας και το ύψος των πραγματοποιηθέντων 

φορολογητέων κερδών ενδέχεται να οδηγήσουν στην προσαρμογή του ποσού των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων για τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος και στην καταβολή ποσών φόρου 

διαφορετικών από εκείνων που έχουν αναγνωριστεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας. Οι όποιες προσαρμογές αναγνωρίζονται στη χρήση εντός της οποίας οριστικοποιούνται. 

4.6 Προβλέψεις εγγυήσεων 

Η Εταιρία αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης υποχρέωσης 

για την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την παράδοση έργων/ 

παροχή υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει 

ιστορικών δεδομένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων. 

5. Πληροφόρηση κατά τομείς 

Οι τομείς καθορίζονται με βάση την εσωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει η Διοίκηση της Εταιρίας 

και παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση αυτή την εσωτερική 

κατηγοριοποίηση.  

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα των Αμυντικών Συστημάτων. Γεωγραφικά η Εταιρία 

δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες σε χώρες  της Ε.Ε., 

σε Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Βόρεια Αφρική και την 

Νοτιοανατολική Ασία. 

Ο επιχειρηματικός τομέας που δραστηριοποιείται η εταιρία είναι ένας, αυτός των αμυντικών 

συστημάτων. 

 Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή 

 
Η κατανομή των πωλήσεων στους γεωγραφικούς τομείς γίνεται ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης 

του πελάτη. Η κατανομή των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων γίνεται ανάλογα με τη 

τοποθεσία τους. 

(*) Δεν περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα αναβαλλόμενα 

φορολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

Πωλήσεις ανά κατηγορία 

Η πωλήσεις ανά κατηγορία αναφέρονται στη σημείωση 19. 

1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Ελλάδα 11.698.913       3.155.070        96.309.384       80.716.967       

Ευρωπαϊκή Ένωση 6.262.187        8.797.891        -                  -                  

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες 3.638               8.510               -                  -                  

Τρίτες Χώρες 28.219.501       47.808.635       -                  -                  

Σύνολο 46.184.240     59.770.105     96.309.384     80.716.967     

Ποσά σε ευρώ
Πωλήσεις

Μη κυκλοφορούντα 

περουσιακά στοιχεία (*)
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Για τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.  

Κατά την 31.12.2019 η Εταιρία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων πάγιων 

περιουσιακών  στοιχείων. 

Ποσά σε ευρώ
Οικόπεδα-

κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα και 

εξαρτήματα
Σύνολο

Κόστος κτήσης

Υπόλοιπο 1/1/2018 53.749.752   16.026.682   216.970        4.355.307     74.348.711   

Προσθήκες 64.082           219.257         -                118.152         401.491         

Διαγραφές -                (1.145.622)     (631)              (856.436)        (2.002.689)     

Μεταφορά (σε) επενδύσεις σε ακίνητα (σημ.8) (8.911)            -                -                -                (8.911)            

Υπόλοιπο 31/12/2018 53.804.923   15.100.316   216.339        3.617.023     72.738.601   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1/1/2018 24.210.613 14.577.037 210.410 3.990.545 42.988.605

Αποσβέσεις 761.777        288.346         2.402             129.496         1.182.021       

Διαγραφές -                (1.145.565)     (631)              (856.308)        (2.002.504)     

Υπόλοιπο 31/12/2018 24.972.390   13.719.817   212.182        3.263.733     42.168.123   

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018 28.832.533   1.380.499     4.158            353.289        30.570.479   

Κόστος κτησης

Υπόλοιπο 1/1/2019 53.804.923   15.100.316   216.339        3.617.023     72.738.601   

Προσθήκες 47.917           172.608         -                103.863         324.389         

Διαγραφές -                (95.892)          (16.274)          (61.057)          (173.224)        

Μεταφορά (σε) επενδύσεις σε ακίνητα (σημ.8) (3.322)            -                -                -                (3.322)            

Υπόλοιπο 31/12/2019 53.849.518   15.177.033   200.065        3.659.828     72.886.444   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1/1/2019 24.972.390 13.719.817 212.182 3.263.733 42.168.123

Αποσβέσεις 763.243        263.069         1.508             112.095         1.139.915       

Διαγραφές -                (95.891)          (16.274)          (61.007)          (173.172)        

Υπόλοιπο 31/12/2019 25.735.633   13.886.996   197.415        3.314.822     43.134.866   

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019 28.113.885   1.290.037     2.650            345.006        29.751.578   
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7. Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων αναλύονται ως εξής: 

 

Η ανάλυση ληκτότητας για τις μη προεξοφλημένες υποχρεώσεις μισθώσεων έχει ως εξής: 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ

Δικαιώμα 

χρήσης 

μεταφορικών 

μέσων

Υποχρεώσεις 

μισθώσεων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 -                  -                  

Πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 267.746           267.746           

Νέες μισθώσεις 118.310           118.310           

Αποσβέσεις (113.831)          

Χρηματοοικονομικό κόστος (σημ. 24) 12.900             

Πληρωμές (123.554)          

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 272.224          275.402          

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019

Βραχυπρόθεσμο μέρος 121.651           

Μακροπρόθεσμο μέρος 153.752           

Σύνολο 275.402          

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019

Όχι πάνω από 1 μήνα 11.809             

Πάνω από 1 μήνα και όχι αργότερα από 3 μήνες 23.617             

Πάνω από 3 μήνες και όχι αργότερα από 1 χρόνο 97.494             

Πάνω από 1 χρόνο και όχι αργότερα από 5 χρόνια 170.120           

Σύνολο συμβατικών ταμιακών ροών 303.040          
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8. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

9. Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Τα έσοδα ενοικίων για το 2019 ανήλθαν σε € 110.933  ενώ αντίστοιχα το 2018 σε € 109.626 (σημ. 

22). Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

 

Ποσά σε ευρώ Λογισμικό Σύνολο

Κόστος κτήσης

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 6.725.099     6.776.338     

Προσθήκες 158.063        158.063        

Πωλήσεις/Διαγραφές (3.484.049)    (3.484.049)    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 3.399.112   3.450.352   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 6.552.588     6.603.828     

Αποσβέσεις 89.522         89.522         

Πωλήσεις/Διαγραφές (3.484.049)    (3.484.049)    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 3.158.062   3.209.302   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 241.050      241.050      

Κόστος κτήσης

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 3.399.112     3.450.352     

Προσθήκες 212.900        212.900        

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 3.612.012   3.663.252   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 3.158.062     3.209.302     

Αποσβέσεις 122.004        122.004        

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 3.280.066   3.331.305   

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 331.946      331.946      

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Κόστος

Υπόλοιπο έναρξης 2.710.225   2.701.314   

Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6) 3.322           8.911           

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου 2.713.547   2.710.225   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1.104.013   1.069.327   

Αποσβέσεις περιόδου 34.939         34.686         

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου 1.138.952   1.104.013   

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 1.574.595   1.606.212   
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Τα ελάχιστα μελλοντικά έσοδα από μισθώματα έχουν ως εξής: 

 

10. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα 

νόμιμα ασκητό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος σχετίζονται 

με την ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των αναβαλλόμενων απαιτήσεων/υποχρεώσεων είναι ανακτήσιμο/πληρωτέο 

μετά από 12 μήνες. 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος που χρεώθηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα κατά την διάρκεια της 

τρέχουσας  και προηγούμενης χρήσης αφορά στην αναγνώριση αναλογιστικών κερδών από την 

επαναεπιμέτρηση των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προς το προσωπικό (σημ. 16).  

 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Εντός 1 έτους 94.225         87.638         

Μεταξύ 1 και 2 ετών 94.225         87.638         

Μεταξύ 2 και 3 ετών 94.225         87.638         

Μεταξύ 3 και 4 ετών 87.025         87.638         

Μεταξύ 4 και 5 ετών 87.025         87.638         

Πέραν των ετών 72.521         160.670        

Σύνολο 529.246      598.862      

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (6.256.253)    (6.354.518)    

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.192.328     1.206.405     

Σύνολο (5.063.926)  (5.148.113)  

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης (5.148.113)  (5.969.791)  

Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων (σημ. 24) 105.828        790.950        

Φόρος στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (21.641)        30.729         

Υπόλοιπο τέλους περιόδου (5.063.926)  (5.148.113)  
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Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της 

χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής 

αρχής είναι οι παρακάτω: 

 

 

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Η αύξηση των Εμπορικών πελατών οφείλεται στον υψηλό όγκο πωλήσεων που πραγματοποιήθηκε  

κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. 

Η μεταβολή στα ποσά των προκαταβολών σε προμηθευτές σχετίζεται με την υλοποίηση των έργων 

που έχει αναλάβει η Εταιρία. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις

Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 1.367.395   298             1.367.693   

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (154.600)      (6.688)          (161.288)      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 1.212.795   (6.390)         1.206.405   

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 1.212.795   (6.390)         1.206.405   

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (11.112)        (2.966)          (14.077)        

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 1.201.684   (9.356)         1.192.328   

Αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις

Aπομείωση 

Ακινήτων

Aπομείωση 

Αποθεμάτων

Aπομείωση 

Απαιτήσεων

Υποχρεώσεις 

για παροχές 

σε 

εργαζομένους

Προβλέψεις Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 (3.083.126) (3.008.894)  (220.480)     (675.593)       (278.835)     (70.557) (7.337.484) 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση 425.259       270.084        220.480        14.701           17.897         3.818     952.238       

Χρέωση στα λοιπά συνολικά -              -              -              30.729           -              -         30.729         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (2.657.867) (2.738.810)  (0)                (630.163)       (260.939)     (66.738) (6.354.518) 

-              

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 (2.657.867) (2.738.810)  (0)                (630.163)       (260.939)     (66.738) (6.354.518) 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση 106.315       (28.543)        -              5.329             54.596         (17.791)  119.906       

Χρέωση στα λοιπά συνολικά -              -              -              (21.641)          -              -         (21.641)       

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (2.551.553) (2.767.353)  (0)                (646.476)       (206.343)     (84.529) (6.256.253) 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Εμπορικοί πελάτες 17.431.123   9.334.322     

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (296.164)      (333.434)      

Τελικές απαιτήσεις εμπορικών πελατών 17.134.959 9.000.888   

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.29) 72.814         76.090         

Προκαταβολές σε προμηθευτές 5.806.873     1.018.828     

Έξοδα επομένων χρήσεων (προπληρωμές) 218.752        224.414        

Απαιτήσεις ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο 2.625.350     2.426.351     

Λοιπές απαιτήσεις 1.076.176     413.649        

Σύνολο 26.934.924 13.160.220 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 5.030           41.030         

Κυκλοφορούν ενεργητικό 26.929.894   13.119.191   

Σύνολο 26.934.924 13.160.220 
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Η εύλογη αξία των απαιτήσεων είναι περίπου ίδια με τη λογιστική τους αξία. 

Η μεταβολή της πρόβλεψης αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για Εμπορικούς πελάτες αναλύεται 

ως εξής:  

 

Οι Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:  

 

12. Αποθέματα 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής: 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης 333.434      297.108      

Αύξηση πρόβλεψης απομείωσης περιόδου 15.750         37.913         

Χρησιμοποιηείσες προβλέψεις (15.107)        -              

Μη χρησιμοποιηθείσες που αναστράθηκαν (37.913)        (1.586)          

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 296.164      333.434      

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Ευρώ (EUR) 8.744.731 6.423.134

Δολλάριο Αμερικής (USD) 18.188.805 6.691.991

Λίρα Αγγλίας (GBP) 1.388 40.505

Φράγκα Ελβετίας (CHF) - 4.590

Σύνολο 26.934.924 13.160.220 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 19.958.966   16.594.606   

Ημιτελή προϊόντα 14.041.197   12.132.466   

Έτοιμα προϊόντα 1.651.850     2.007.747     

Παραγωγή σε εξέλιξη 1.772.351     2.071.070     

Εμπορεύματα 7.555           7.779           

Σύνολο (α) 37.431.919 32.813.667 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούμενα αποθέματα:

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 7.346.244     7.180.699     

Ημιτελή προϊόντα 3.529.590     3.051.959     

Έτοιμα προϊόντα 654.802        626.583        

Σύνολο (β) 11.530.637 10.859.241 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία (α)-(β) 25.901.283 21.954.426 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Στην αρχή της χρήσης 10.859.241   10.375.496   

Πρόβλεψη απομείωσης 790.257        614.799        

Κλείσιμο πρόβλεψης μέσα στη χρήση (118.862)      (131.054)      

Στο τέλος της χρήσης 11.530.637 10.859.241 
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13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο καταθέσεων  διαμορφώθηκε σε 0,56 % και 2,12 %  για καταθέσεις σε 

Ευρώ και σε USD αντίστοιχα (2018: 0,74 % και 1,71 % για Ευρώ και USD αντίστοιχα). 

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης 

ταμειακών ροών.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

 
 

14. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

15. Αποθεματικά 

 

 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Διαθέσιμα στο ταμείο 45.856         42.705         

Διαθέσιμα στις τράπεζες 2.658.631     3.099.002     

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 2.775.615     4.894.760     

Σύνολο 5.480.102   8.036.466   

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Ευρώ (EUR) 2.941.743     4.785.479     

Δολλάριo Αμερικής (USD) 2.527.280     3.245.247     

Λίρα Αγγλίας (GBP) 11.041         4.935           

Ελβετικό Φράγκο (CHF) -              142              

Λοιπά 38                664              

Σύνολο 5.480.102   8.036.466   

Ποσά σε ευρώ
Αριθμός  κοινών 

μετοχών

Ονομαστική αξία 

μετοχής

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 23.103.305       2,29 52.906.568

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 23.103.305       2,29 52.906.568

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 23.103.305     2,29 52.906.568     

Ποσά σε ευρώ
Τακτικό 

αποθεματικο

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών)

Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2018 637.075      9.274.814   341.041      (933.872)     9.319.059   

Σχηματισμός αποθεματικού 113.807        -              -              -              113.807      

Αναλογιστικές ζημιές -              -              -              (118.264)      (118.264)     

Υπόλοιπο 31/12/2018 750.882      9.274.814   341.041      (1.052.136)  9.314.601   

Υπόλοιπο 1/1/2019 750.882      9.274.814   341.041      (1.052.136)  9.314.601   

Σχηματισμός αποθεματικού 115.676        -              -              -              115.676      

Αναλογιστικές ζημιές -              -              -              (126.982)      (126.982)     

Υπόλοιπο 31/12/2019 866.558      9.274.814   341.041      (1.179.118)  9.303.296   
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(α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 

(Ν.4548/2018) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) 

κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το 

ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

(β) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές 

διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δε φορολογούνται. Δηλαδή, σχηματίζονται 

από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος. 

(γ) Έκτακτα αποθεματικά 

Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με 

αποφάσεις Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται μα 

χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης και ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν σχηματισθεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής 

Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω έκτακτα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί από φορολογηθέντα κέρδη και 

ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε περαιτέρω φορολόγηση σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης 

τους.  

(δ) Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) 

Καταχωρούνται τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από  εμπειρικές προσαρμογές 

και από μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές κατά την επιμέτρηση της υποχρέωσης παροχών 

προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία (σημ. 16). 

16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :

Συνταξιοδοτικές παροχές 2.693.649     2.520.654     

Σύνολο 2.693.649   2.520.654   

Χρεώσεις στα αποτελέσματα 

Συνταξιοδοτικές παροχές (σημ.21) 205.919        135.488        

Σύνολο 205.919      135.488      

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά εισοδήματα)

Συνταξιοδοτικές παροχές 148.623        87.535         

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 2.693.649     2.520.654     

Υποχρέωση στον ισολογισμό 2.693.649   2.520.654   
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

 

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής: 

 

Η μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό έχει ως εξής: 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας της παρούσας αξίας στις αλλαγές των κύριων αναλογιστικών παραδοχών 

έχει ως εξής: 

 

Η μέση αναμενόμενη διάρκεια λήξης της υποχρέωσης (plan duration) παροχών προσωπικού είναι 

12,55 έτη. 

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 33.809             67.218             

Χρηματοοικονομικό κόστος 40.330             39.604             

Κόστος διακανονισμών 131.779           28.666             

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους (Σημ.21) 205.919          135.488          

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Κόστος Πωληθέντων 124.958           87.310             

Έξοδα διάθεσης & ερευνών 65.302             37.145             

Έξοδα διοίκησης 15.658             11.033             

Σύνολο 205.919          135.488          

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 2.520.653   2.329.630   

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 205.919        135.488        

Πληρωθείσες αποζημιώσεις (181.546)      (32.000)        

Σύνολο 2.545.026   2.433.118   

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε οικονομικές παραδοχές 139.757        33.146         

Λοιπά αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές 8.866           54.389         

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 2.693.648   2.520.653   

31/12/2019 31/12/2018

% %

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,15% 1,60%

Πληθωρισμός 1,50% 2,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 2,00%

Αναλογιστική παραδοχή

Αναλογιστική παραδοχή
Αλλαγή σε 

παραδοχή

Αύξηση 

παραδοχής

Μείωση 

παραδοχής

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,50% Μείωση κατά  6% Αύξηση κατά  6%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,50% Αύξηση κατά  6% Μείωση κατά  5%

Επίπτωση στην υποχρέωση παροχών προσωπικού
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17. Προβλέψεις 

 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

 

Οι προβλέψεις για εγγυήσεις περιλαμβάνουν προβλέψεις για επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων 

υπό εγγύηση. 

18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Η αύξηση των προκαταβολών πελατών οφείλεται στην υλοποίηση νέων έργων που ανέλαβε η 

Εταιρία.   

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ Εγγυήσεις Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 844.322      117.179      961.501      

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 271.036        -              271.036        

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (254.496)      -              (254.496)      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 860.862      117.179      978.041      

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 781.626        -              781.626        

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (899.905)      -              (899.905)      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 742.583      117.179      859.762      

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 488.471        547.610        

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 371.292        430.431        

Σύνολο 859.762      978.041      

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Προμηθευτές 5.032.602     3.360.051     

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.29) 483.024        542.163        

Δεδουλευμένα έξοδα 462.950        285.183        

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές 1.199.837     1.195.291     

Προκαταβολές πελατών 17.873.962   4.843.982     

Λοιπές υποχρεώσεις 21.780         23.266         

Σύνολο 25.074.155 10.249.936 

Παρουσίαση:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.196.155     937.968        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.878.000   9.311.968     

Σύνολο 25.074.155 10.249.936 
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 Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

 

Ο μέσος χρόνος πληρωμής των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 60 ημέρες. 

19. Πωλήσεις 

Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρίας έχει ως εξής: 

 

 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Ευρώ (EUR) 5.380.176     5.161.356     

Δολλάριo Αμερικής (USD) 19.672.042   5.018.408     

Λίρα Αγγλίας (GBP) 19.755         70.171         

Ελβετικό Φράγκο (CHF) 2.180           -              

Λοιπά 2                 -              

Σύνολο 25.074.155 10.249.936 

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Πωλήσεις αγαθών 39.726.332       55.039.258       

Πωλήσεις υπηρεσιών 6.457.908        4.730.847        

Σύνολο 46.184.240     59.770.105     
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20. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ Σημ. 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Παροχές σε εργαζομένους 21 (15.873.613)     (15.208.831)     

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα (19.247.482)     (33.185.933)     

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 6 (1.139.915)       (1.182.021)       

Aποσβέσεις Δικαιώματος χρήσης παγίων 7 (113.831)          -                  

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 9 (34.939)            (34.686)            

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 (122.004)          (89.522)            

Απομείωση αποθεμάτων 12 (790.257)          (614.799)          

Επαναφορά από διαγραφές αποθεμάτων 12 118.862           131.054           

Υπεργολαβίες (1.824.845)       (1.155.085)       

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων (939.600)          (852.345)          

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (42.553)            -                  

Μισθώσεις μικρής αξίας (7.579)             -                  

Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης

  -Μηχανήματα -                  (139.803)          

  -Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός -                  (13.799)            

Μεταφορικά / έξοδα ταξιδίων (1.184.253)       (1.327.988)       

Τηλεπικοινωνίες-Φωτισμός-Ύδρευση-Θέρμανση-Καθαρισμός (773.007)          (805.076)          

Αμοιβές και έξοδα τρίτων (1.498.039)       (1.708.369)       

Διαφήμιση (471.433)          (446.677)          

Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (679.787)          (143.959)          

Λοιπά (572.950)          (515.900)          

Σύνολο (45.197.225)   (57.293.739)   

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Κατανομή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία

Κόστος πωληθέντων (32.594.917)     (45.129.118)     

Έξοδα διάθεσης & ερευνών (8.966.503)       (8.546.552)       

Έξοδα διοίκησης (3.635.806)       (3.618.068)       

Σύνολο (45.197.225)   (57.293.739)   

Κατανομή αποσβέσεων ανά λειτουργία 

Κόστος πωληθέντων (734.120)          (750.254)          

Έξοδα διάθεσης & ερευνών (500.925)          (395.421)          

Έξοδα διοίκησης (175.644)          (160.555)          

Σύνολο (1.410.689)     (1.306.229)     
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21. Παροχές σε εργαζομένους 

 

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού κατά τα έτη 2019 και 2018 ήταν 413 και 401 άτομα 

αντίστοιχα. Κατά την 31/12/2019 και κατά την 31/12/2018 η εταιρία απασχολούσε 417 και 411 

άτομα αντίστοιχα. 

22. Λοιπά έσοδα 

 

23. Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) καθαρά 

 

24. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) – καθαρά 

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που ταξινομούνται στα χρηματοοικονομικά έσοδα αφορούν τις 

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας. 

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Μισθοί και ημερομίσθια (12.292.915)     (11.808.445)     

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (2.913.641)       (2.810.015)       

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα (461.138)          (454.882)          

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (σημ.16) (205.919)          (135.488)          

Σύνολο (15.873.613)   (15.208.831)   

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Έσοδα επιχορηγήσεων 779.911           261.634           

Έσοδα από ενοίκια 110.933           109.626           

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 1.052               4.603               

Άλλα έσοδα 14.577             17.114             

Σύνολο 906.474          392.977          

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (90.176)            75.246             

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 948                 (186)                

Καθαρά κέρδη /(ζημίες) απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων 22.163             (36.326)            

Λοιπά (35.133)            -                  

Σύνολο (102.198)        38.734            

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Χρηματοοικονομικά έξοδα

- Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (12.900)            -                  

- Εγγυητικές επιστολές (293.158)          (284.836)          

- Λοιπά (270.268)          (106.402)          

Σύνολο (576.326)        (391.238)        

Χρηματοοικονομικά έσοδα

-Έσοδα τόκων από τράπεζες 62.734             135.628           

- Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 153.245           606.013           

Σύνολο 215.980          741.641          

Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα -καθαρά (360.347)        350.403          
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25. Φόρος εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα 

προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της Ελλάδας, ως εξής: 

 

Ανέλεγκτες χρήσεις 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2014-2019. 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Από τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και έπειτα, σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013 

(άρθρο 65Α), όπως ισχύει (και όπως όριζε το άρθρο 82 του Νόμου 2238/1994), οι Ελληνικές 

ανώνυμες εταιρίες και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές, υποχρεούνταν έως και τις χρήσεις με 

έναρξη πριν την 1 Ιανουαρίου του 2016 να λαμβάνουν «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό», το 

οποίο εκδίδεται, μετά τη διενέργεια σχετικού φορολογικού ελέγχου, από το νόμιμο ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις που 

ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2016 και μετά, το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» είναι 

προαιρετικό, ωστόσο η Εταιρία έχει επιλέξει να το λαμβάνει. 

Οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 έως 2018 εκδόθηκαν χωρίς διατύπωση 

επιφύλαξης. 

Ο φορολογικός έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρίας για την χρήση 2019 είναι σε 

εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, ωστόσο οι όποιες ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις προκύψουν μετά την 

ολοκλήρωσή του, δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση επί των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων. 

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, οι 

εταιρίες για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της 

φορολογικής νομοθεσίας δεν εξαιρούνται από την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και προστίμων από 

τις ελληνικές φορολογικές αρχές μετά την ολοκλήρωση σχετικού  φορολογικού ελέγχου από αυτές 

στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (ως γενική αρχή, 5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην 

οποία η φορολογική δήλωση έπρεπε να έχει υποβληθεί). Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι στη 

περίπτωση φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές δεν θα προκύψουν πρόσθετες 

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Φόρος χρήσης (526.140)          (1.124.392)       

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.10) (105.828)          (790.950)          

Σύνολο (631.968)        (1.915.341)     

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Κέρδη προ φόρων 1.430.944       3.258.480       

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές 

στην Ελλάδα 24% (2018:29%)
(343.427)          (944.959)          

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (45.920)            (264.091)          

Διαφορές από αλλαγή φορολογικών συντελεστών (242.621)          (706.292)          

Σύνολο φόρων (631.968)        (1.915.342)     
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φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 

απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Αλλαγή φορολογικών συντελεστών 

Με τον ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α' 201/03.12.2018), αντικαταστάθηκε το άρθρο 58 του ΚΦΕ 

(ν.4172/2014).  Συγκεκριμένα, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018 εφαρμόστηκε 

φορολογικός συντελεστής 29%, ενώ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 ο φορολογικός 

συντελεστής ορίζονταν σε 28%, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 σε 27%, για τα 

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 σε 26% και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 

2022 και επομένων ετών ο συντελεστής ορίζονταν σε 25%. Με τον ν. 4646/2019 αντικαταστάθηκε 

ξανά το άρθρο 58 του ΚΦΕ (ν.4172/2014) και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 ο 

φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 24% και παραμένει σταθερός. 

Η Εταιρία την 31.12.2019 και 31.12.2018 επιμέτρησε τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην 

περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθούν τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις. Από την επιμέτρηση αυτή και τη διαφορά συντελεστών, προέκυψε έξοδο φόρου ποσού 

ευρώ 242.621 και ευρώ 706.292 για το 2019 και 2018 αντίστοιχα, που καταχωρίστηκε στο φόρο 

αποτελεσμάτων. 

26. Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή 

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/(ζημιάς) που αναλογεί 

στους μετόχους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, 

εξαιρούμενων των τυχόν κατεχομένων ιδίων μετοχών. 

 

Ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας δεν άλλαξε κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Η Εταιρία δεν 

κατέχει Ίδιες Μετοχές. 

Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Τα απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με προσαρμογή του σταθμισμένου 

μέσου αριθμού των κοινών μετοχών υποθέτοντας την μετατροπή σε κοινές μετοχές, όλων των 

δυνητικών τίτλων, όπως δικαιώματα προαίρεσης μετοχών.  Για τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 

γίνεται ένας υπολογισμός για να προσδιορισθεί ο αριθμός των μετοχών που θα μπορούσε να 

αποκτηθεί στην εύλογη αξία (προσδιοριζόμενη με την μέση ετήσια αγοραία τιμή της μετοχής), με 

βάση την νομισματική αξία των δικαιωμάτων που αφορούν δικαιώματα προαίρεσης. Ο ως άνω 

υπολογιζόμενος αριθμός των μετοχών, συγκρίνεται με τον αριθμό των μετοχών που θα είχαν εκδοθεί 

υποθέτοντας την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. 

Τα Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή της Εταιρίας δεν διαφοροποιούνται από τα Βασικά κέρδη ανά 

μετοχή. 

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Κέρδη / (Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους 798.976           1.343.139        

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 23.103.305       23.103.305       

Κέρδη / (Ζημίες) ανα μετοχή (ευρώ ανά μετοχή) 0,035              0,058              
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27. Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

28. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες και άλλα θέματα που προκύπτουν 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:  

Εγγυήσεις 

 
 

Στις εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνονται και οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί προς τις 

Τελωνειακές αρχές και αφορούν εισαγωγές υλικών στα πλαίσια ειδικών τελωνειακών καθεστώτων. 

Το ύψος των εν λόγω εγγυητικών ανέρχεται σε 3.389.300 κατά την 31/12/2019 και σε 4.888.660   

κατά την 31/12/2018 αντίστοιχα. 

Δικαστικές Υποθέσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία της Εταιρίας. 

Ποσά σε ευρώ Σημ. 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Καθαρά κέρδη χρήσεως 798.976          1.343.139       

Προσαρμογές για:

Φόρο εισοδήματος 25 631.968          1.915.341       

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 6 1.139.915        1.182.021        

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 9 34.939             34.686             

Αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης παγίων 7 113.831           -                  

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 8 122.004           89.522             

Απομειώσεις 12 671.396           483.745           

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων (948)                186                 

Έσοδα τόκων 24 (62.734)            (135.628)          

Έξοδα τόκων 24 576.326           391.238           

Συναλλαγματικά (κέρδη)/ ζημιές 53.768             (312.779)          

4.079.441       4.991.472       

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης:

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (4.618.252)       913.022           

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (13.911.633)     4.817.493        

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 14.963.095       (17.280.039)     

Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων (118.279)          16.540             

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 24.372             103.488           

(3.660.696)     (11.429.496)   

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 418.744          (6.438.024)     

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Εγγυητικές επιστολές για προκαταβολές 6.228.124     8.854.402     

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 1.537.404     2.547.921     

Εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 306.290        481.774        

Σύνολο 8.071.818   11.884.097 
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29. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας περιλαμβάνουν: 

(α) την μητρική εταιρία Intracom Holdings, τις οικονομικές οντότητες που ελέγχονται, ελέγχονται 

από κοινού ή επηρεάζονται σημαντικά από αυτή, 

(β) τις συγγενείς εταιρείες και τις λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Intracom Holdings, 

(γ) τα βασικά μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα, και τις 

οικονομικές οντότητες που ελέγχονται ή ελέγχονται από κοινού από αυτά τα πρόσωπα και 

(δ) τα πρόσωπα με τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα (και τις οικονομικές οντότητες που ελέγχονται 

ή ελέγχονται από κοινού από αυτά τα πρόσωπα), που ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο ή έχουν 

ουσιώδη επιρροή στη μητρική εταιρία Intracom Holdings. 

Οι συναλλαγές που αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη για την τρέχουσα και την 

προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Προς θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 460                 280                 

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 152.810           160.888           

Σύνολο 153.270          161.168          

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από την μητρική εταιρία INTRACOM HOLDINGS 188.233           194.158           

Από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 745.004           670.215           

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 699.106           698.414           

Σύνολο 1.632.344       1.562.787       

Αγορές Παγίων

Από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 103.960           36.579             

Σύνολο 103.960          36.579            

Έσοδα από ενοίκια 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 87.536             86.347             

Σύνολο 87.536 86.347
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Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως 

εξής: 

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται 

σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη.  

Παροχές προς τη διοίκηση 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανήλθαν κατά την χρήση 2019 σε €  

1.157.369 έναντι € 1.152.858 της προηγούμενης χρήσης. 

30. Αμοιβές ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Οι συμβατικές αμοιβές της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. για την 

τρέχουσα και προηγούμενη χρήση αναλύονται ως εξής: 

 

31. Μερίσματα 

Η εταιρία δεν κατέβαλε μερίσματα στην προηγούμενη χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει 

μέρισμα € 0,0260 ανά μετοχή (συνολικού ύψους € 600.000,00) για την τρέχουσα χρήση 01.01.2019 -

31.12.2019. Το προτεινόμενο μέρισμα θα υποβληθεί για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. Το μέρισμα αυτό θα καταχωρηθεί ως διανομή των αποτελεσμάτων εις νέον εντός της 

επόμενης χρήσης. 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2019 31/12/2018

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 2.681           2.110           

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 70.133         73.980         

Σύνολο 72.814        76.090        

Υποχρεώσεις πρός συνδεδεμένα μέρη

Προς την μητρική εταιρία INTRACOM HOLDINGS 40.894         18.600         

Προς θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS 162.430        243.863        

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 279.700        279.700        

Σύνολο 483.024      542.163      

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Αμοιβές για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 30.000             30.000             

Αμοιβές για την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης 30.000             30.000             

Αμοιβές για λοιπές ελεγκτικές εργασίες 7.000               -                  

Σύνολο 67.000            60.000            
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32. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  

Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID‐19)  

Το υγειονομικό πρόβλημα που προκάλεσε παγκοσμίως ο νέος ιός COVID-19 κατά το 1ο εξάμηνο 

του 2020, οδήγησε την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.  

Προκειμένου για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, οι κυβερνήσεις πολλών χωρών 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής, εφάρμοσαν έκτακτα, προσωρινά μέτρα περιορισμού στην 

κυκλοφορία, στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας.  

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, σταδιακά από τις 20 Μαρτίου 2020, ελήφθησαν αυστηρά μέτρα για τη 

διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και των ευάλωτων ομάδων καθώς και για τη διασφάλιση της 

οικονομικής επιβίωσης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων τα οποία και εφαρμόστηκαν μέχρι τις 

4 Μαίου 2020. Μετά τις 4 Μαίου 2020 η Ελληνική Κυβέρνηση ξεκίνησε την σταδιακή άρση των 

περιοριστικών μέτρων του lockdown και την εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδίου για τη σταδιακή 

μετάβαση στη νέα πραγματικότητα.  

Η Διοίκηση της Εταιρίας εστιάζοντας στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των 

συνεργατών της, αλλά και στην ελαχιστοποίηση της αναπόφευκτης επίδρασης στην οικονομική του 

απόδοση, εφάρμοσε αμέσως ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος εργασίας για τους υπάλληλους της, παράλληλα με την υιοθέτηση πολιτικών εξ 

αποστάσεως εργασίας όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο, την πραγματοποίηση 

τηλεδιασκέψεων (βιντεοκλήσεων), καθώς και σύγχρονων, ευέλικτων τρόπων εργασίας.  

Το μέγεθος των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία θα καθοριστεί από τη 

διάρκεια και την έκταση της πανδημίας, το χρόνο που θα απαιτηθεί για την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης της νόσου (εμβόλιο ή /και θεραπευτική αγωγή), αλλά 

κυρίως από την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών και άλλων μέτρων που λαμβάνονται από 

τις κυβερνήσεις καθώς και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών των τραπεζικών ιδρυμάτων για την 

παροχή ρευστότητας και στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Ως εκ τούτου, οι 

επιπτώσεις του φαινομένου αυτού δεν μπορούν να εκτιμηθούν εύλογα στην παρούσα φάση.  

Πάντως, υπό την βασική παραδοχή ότι η κορύφωση της πανδημικής κρίσης έλαβε χώρα τον 

Απρίλιο/Μάιο 2020, θεωρητικά το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ύφεσης θα μπορούσε να 

τοποθετηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2020, εκτιμώντας ότι η ανάκαμψη θα αρχίσει να διαφαίνεται 

από το τρίτο τρίμηνο του 2020, αν και πολύ διαφορετικά ανάμεσα σε χώρες και τομείς.  

Σε κάθε περίπτωση, η όποια αβεβαιότητα που διαμορφώνεται για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην 

Ελλάδα και διεθνώς, μετά και τον Μάιο του 2020 λόγω των επιπτώσεων του COVID - 19 και η οποία 

θα μπορούσε να επηρεάσει τις δραστηριότητες της Εταιρίας στο μέλλον, δεν κρίνεται ως ουσιώδης. 

Οι εργασίες στα σημαντικότερα έργα της Εταιρίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και εκτελούνται 

κανονικά, βάσει των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και του προγραμματισμού ολοκλήρωσής 

τους.  

Η εντός του 2020 ομαλοποιημένη εξέλιξη των έργων της Εταιρίας, ειδικά μετά την εμφάνιση του 

COVID -19, είναι αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν από τη Διοίκηση για τη διαχείριση της 

κατάστασης, τα οποία δίνουν την πεποίθηση ότι η εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων στο 
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εναπομένον χρονικό διάστημα της τρέχουσας χρήσης 2020 θα περιορίσει τις όποιες μέχρι σήμερα 

απώλειες σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας.  

Η Εταιρία έχει αποδείξει ακόμα και κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης την ικανότητά 

του να αντιμετωπίζει της δυσκολίες και να αναπτύσσεται. Τόσο κατά την 31.12.2019 όσο και σήμερα 

η Εταιρία διατηρεί ικανοποιητική χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα. 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 2019 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 


