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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία  WOLT  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΕΛΛΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΦΑΓΗΤΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  το

διακριτικό  τίτλο  WOLT  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΦΑΓΗΤΟΥ  ΑΕ  και  αριθμό  ΓΕΜΗ  147811001000.

Την  31/08/2021  καταχωρήθηκαν  αυτοματοποιημένα  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.),  με  Κωδικό  Αριθμό

Καταχώρησης 2607985, οι εγκεκριμένες από την 30/04/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές

εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WOLT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΛΛΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΦΑΓΗΤΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  το  διακριτικό  τίτλο  «WOLT  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ  ΦΑΓΗΤΟΥ  ΑΕ»  και  αριθμό  ΓΕΜΗ  147811001000,  για  τη  χρήση  01/01/2020  έως  31/12/2020.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
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Διατάξεις του Νόμου 4308/2014 
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 Έκθεση Διαχείρισης 

Προς τους Εταίρους της WOLT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΕ («η Εταιρεία»): 

 Βάσει του ΚΝ 2190/1920 και Ν 4308/2014 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ»), υποβάλλουμε 

συνημμένα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 με τις παρατηρήσεις επ’ αυτών, για την έγκρισή σας.  

Η παρούσα έκθεση της Εταιρείας παρέχει περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου, συνοπτικές 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και λειτουργία, περιγραφή των 

σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, πληροφορίες 

σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, αναλύσεις σχετικά με τη διαχείριση των 

σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζονται, μελέτη σχετικά με το λειτουργικό 

περιβάλλον, παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων για την επόμενη 

χρήση, καθώς και γνωστοποιήσεις για άλλα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και την εταιρική δομή. 

1. Δραστηριότητες- Εταιρική δομή 

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι: 

- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, διαφημιστική υποστήριξη, μεταφορά και διαχείριση τροφίμων 

και ποτών 

- Παροχή υπηρεσιών σε εστιατόρια σχετικά με την παράδοση τροφίμων 

- Διαμεσολάβηση στο εμπόριο και τις υπηρεσίες 

- Παροχή υπηρεσιών λιανικής παράδοσης τροφίμων 

- Διαφήμιση και προώθηση στα μέσα ενημέρωσης 

- Παροχή λογισμικού, συμβούλων σε θέματα τεχνολογίας πληροφοριών, επεξεργασία 

δεδομένων, φιλοξενία και συναφείς δραστηριότητες και δικτυακές πύλες 

- Δραστηριότητες στον τομέα οδικών μεταφορών 

- Έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις 

- Δραστηριότητα εμπορικής πρακτορείας σε εγχώριες και ξένες αγορές 

- Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

- Δραστηριότητες τροφοδοσίας εκδηλώσεων 

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 25.000 και είναι διαιρούμενο σε είκοσι πέντε 

χιλιάδες (25.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο. 

2. Οικονομικά αποτελέσματα 

Τα κύρια στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση του 2020 και τα 

συγκριτικά στοιχεία του 2019 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι όπως πιο κάτω: 

 

Κύκλος εργασιών 12.818.226,05 3.019.340,67

Μεικτό αποτέλεσμα 5.300.408,81 1.331.360,95

Λειτουργικό αποτέλεσμα 379.674,52 94.226,94

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 372.189,63 93.001,47

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 282.864,12 70.681,12

2020 2019
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3. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Α  Οικονομικής Διαρθρώσεως 

 

4. Πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας  

Κύριος στόχος της Εταιρείας για το 2021 είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας παροχής 

υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία ενισχύεται με υψηλής ποιότητας στελεχιακό δυναμικό που 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών.  

Η επίτευξη αυτού του στόχου εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τα αποτελέσματα της Εταιρείας σε σχέση με 

την προηγούμενη χρήση. 

 

5. Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

 

Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

Λόγω των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους 

όπως εμπορικούς (περιλαμβανομένων μεταβολών σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές 

αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο μεταβολών 

εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 

εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 

ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 

 

2020 2019

Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικό 8.321.198,38 1.203.831,60

Σύνολο Ενεργητικού 8.419.868,76 1.209.216,59

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 452.289,38 107.712,47

Σύνολο Υποχρεώσεων 7.967.579,38 1.101.504,12

Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικό 8.321.198,38 1.203.831,60

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 7.967.579,38 1.101.504,12

Λειτουργικό αποτέλεσμα 5.300.408,81 1.331.360,95

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 12.818.226,05 3.019.340,67

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 372.189,63 93.001,47

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 12.818.226,05 3.019.340,67

= = 2,90% = 3,08%

= 44,09%

= 99,55%

= 9,78%

= 109,29%

98,83%

5,68%

=

=

41,35%

104,44%=

=

=

=

=

=
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(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων και 

αγορών της Εταιρείας πραγματοποιείται σε Ευρώ. Επίσης, το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων 

και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε Ευρώ.  

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις 

τράπεζες, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις από πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των 

σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθεισών συναλλαγών. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και 

στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του 

αντισυμβαλλομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του 

πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών, θέτει όρια στο πόσο θα 

εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, 

η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής 

πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η εξασφάλιση των επί πιστώσει απαιτήσεων διενεργείται μέσω της 

ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά 

περίπτωση. Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό 

κίνδυνο μη εξασφάλισης των απαιτήσεών της, λαμβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις και διενεργεί 

προβλέψεις, ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε 

στοιχείου του ενεργητικού.  

(γ)  Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών ισοδυνάμων και 

διαθεσίμων. Όλες οι υποχρεώσεις θα διακανονιστούν εντός ενός έτους. 

(δ)  Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων της εταιρείας κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο διατέθηκε 

κυρίως για την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού. Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για 

επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες 

ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω της προσεκτικής παρακολούθησης των 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

 

6. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, τυπικές και ουσιαστικές που υπαγορεύονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία, όσον αφορά Περιβαλλοντικά θέματα. Στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης 

δραστηριοποιείται κεντρικά ο Όμιλος. 
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7. Εργασιακά ζητήματα 

Η Εταιρεία υποστηρίζει την πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως φύλλου, 

θρησκείας ή και άλλων πτυχών σέβεται και υποστηρίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η Εταιρεία 

τηρεί όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες διατάξεις για την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας σε συνεργασία με εταιρείες που ειδικεύονται στον τομέα αυτό. Στον τομέα της εκπαίδευσης η 

Εταιρεία παρέχει στους εργαζομένους την δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων και 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η Εταιρεία ακολουθεί την πολιτική περί εργασιακών και κοινωνικών 

θεμάτων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. 

Το απασχολούμενο προσωπικό σε μόνιμη βάση για την χρήση 2020 ανήλθε σε 85 άτομα και έχει 

συνάψει συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αποτελείται από 38 γυναίκες και 47 άντρες. 

8. Λοιπές πληροφορίες 

Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα του κάθε πράξη που αφορά στη 

διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. 

 Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρεία και 

ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την διαχείριση της περιουσίας της 

και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που θα 

αφορά την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των 

ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και 

δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.  

Διαχειριστές της εταιρείας είναι οι: 

1.Marianne Vikkula του του Tapio Vikkula και της Anna Kaisa Vikkula, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 

FP1589555 διαβατηρίου και Α.Φ.Μ. 176825588, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού/ 

  

2. Mikko Kuusi, του Timo Kuusi και της Nora Kuusi, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΡΧ3915710 διαβατηρίου 

και αριθμό ΑΦΜ 174260227 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών 

 

3. Riku Makela, του Kari Makela και της Virpi Liirus-Makela, κάτοχος του υπ’ αριθμ. FP1683955 

διαβατηρίου και αριθμό ΑΦΜ 174260239 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών 

9. Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

10. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας του covid-19 και των προσπαθειών 

αντιμετώπισής του, με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά. Από το 2021 αναμένεται 

σταδιακή ανάκαμψη σε όλους τους κλάδους, που προβλέπεται να κλιμακωθεί σταδιακά στα επόμενα 

χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η ανάκαμψη θα επηρεαστεί από την εξέλιξη της πανδημίας και των μέτρων 

αντιμετώπισής της, κυρίως την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις 

προκειμένου να διασφαλίσει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση τυχόν 

επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

 

Αθήνα 29/04/2021 

Οι Διαχειριστές 

MARIANNE VIKKULA  MIKKO KUUSI  RIKU MAKELA 

     

Αρ. Διαβατηρίου: 

FP1589555  

Αρ. Διαβατηρίου: 

ΡΧ3915710   

Αρ. Διαβατηρίου: 

FP1683955 
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Ισολογισμός 

Ενεργητικό Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώματα πάγια    

Λοιπός εξοπλισμός 6 15.986,13 5.384,99 

Σύνολο  15.986,13 5.384,99 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων  15.986,13 5.384,99 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα    

     Λοιπά αποθέματα  669.774,70 208.834,80 

Σύνολο αποθεμάτων  669.774,70 208.834,80 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    

Εμπορικές απαιτήσεις 7.1 337.487,30 331.002,93 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2 3.535.069,89 439.522,08 

Προπληρωμένα έξοδα 7.3 737.784,29 12.677,05 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 3.042.565,41 211.794,74 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών στοιχείων και 

προκαταβολών 
 7.652.906,89 994.996,80 

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων  8.322.681,59 1.203.831,60 

Σύνολο ενεργητικού  8.338.667,72 1.209.216,59 

Παθητικό    

Καθαρή θέση - Καταβλημένα κεφάλαια    

Κεφάλαιο  25.000,00 25.000,00 

Σύνολο  25.000,00 25.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    

Αποτελέσματα εις νέο  365.576,59 82.712,47 

Σύνολο  365.576,59 82.712,47 

Σύνολο καθαρής θέσης  390.576,59 107.712,47 

Υποχρεώσεις    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Εμπορικές υποχρεώσεις 9.1 6.753.923,80 882.658,60 

Αποδοχές πληρωτέες  37.562,18 0,00 

Φόρος εισοδήματος 9.2 89.325,51 22.320,35 

Λοιποί φόροι και τέλη 9.3 825.501,08 48.650,32 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 9.4 124.227,61 54.408,41 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα  117.550,95 93.466,44 

Σύνολο υποχρεώσεων  7.948.091,13 1.101.504,12 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 
 8.338.667,72 1.209.216,59 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

 

 Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11.1 12.818.226,05 3.019.340,67 

Κόστος πωλήσεων 11.2 -7.517.817,24 -1.687.979,72 

Μικτό αποτέλεσμα  5.300.408,81 1.331.360,95 

Έξοδα διοίκησης 11.2 -4.905.719,14 -1.236.678,85 

Έξοδα διάθεσης  0,00 0,00 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 12.1 -15.107,01 -455,16 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 12.2 91,86 0,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  379.674,52 94.226,94 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  0,00 5,49 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -7.484,89 -1.230,96 

Αποτέλεσμα προ φόρων  372.189,63 93.001,47 

Φόροι εισοδήματος  -89.325,51 -22.320,35 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  282.864,12 70.681,12 
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Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Ανώνυμη Εταιρεία 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2020 - 31.12.2020 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 26, Αθήνα, Τ.Κ. 11743 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 147811001000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 

με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το Νόμο 4308/2014  Ελληνικά  Λογιστικά  

Πρότυπα και συµµορφώνονται πλήρως µε το νόµο  αυτό. 

Η Εταιρεία δε βρίσκεται υπό εκκαθάριση και οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και προϋποθέτει ότι η Εταιρεία θα  

έχει επαρκή χρηµατοδότηση για να εξυπηρετηθούν οι χρηµατοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της 

Εταιρείας. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων δεν εντοπίστηκαν κίνδυνοι που να θέτουν υπό 

αµφισβήτηση την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενη   δραστηριότητα. 

3. Λογιστικές Αρχές και μέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και 

σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα 

όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές 

επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των 
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αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την 

εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 

 

3.1 Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες 

λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δεδουλευμένου.  

3.1.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόμενη χρήση. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων οι δαπάνες βελτίωσης 

παγίων και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης , μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις ). 

Οι συντελεστές απόσβεσης που ακολουθεί η Εταιρεία, αναλύονται κατωτέρω: 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10% 

Οι συντελεστές απόσβεσης που η Εταιρεία εφαρμόζει εναρμονίζονται πλήρως με τους φορολογικούς 

συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4172/2013. Η διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής των παγίων ταυτίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές.  

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιμη αξία του.Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από 

τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά 

καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των 

περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την 

πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

3.1.2 Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και 

αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της 

αρχής του δεδουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών 

αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να 
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εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. Τα λοιπά μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 

αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, 

δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.3 Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις απαιτήσεις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες 

αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή 

μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις  που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την 

ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές 

διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική απαίτηση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.4 Μη χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές απαιτήσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν 

είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική απαίτηση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.5  Δεδουλευμένα Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δεδουλευμένα.  

3.1.6 Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης περιλαμβάνουν: 

α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της Εταιρείας 

β) Τα αποτελέσματα εις νέον. 
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Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.7 Λοιπές προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των 

ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους, εάν η επιμέτρηση με βάση την 

παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

3.1.8 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στα 

οφειλόμενα ποσά. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στα αποτελέσματα. 

3.1.9 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Η Εταιρεία επιλέγει να μην αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογία στις Χρηματοοικονομικές της 

Καταστάσεις. 

3.1.10  Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία 

αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως 

την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη 

διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 

σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

3.1.11  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις 

παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 
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3.2 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 

διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων  

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις 

της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.2  Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι 

μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας 

περιόδου.  Στην παρούσα περίοδο 2018 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού  

 Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού.  
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Ακολουθεί ανάλυση των μεταβολών των παγίων για τις χρήσεις 2020 και 2019. 

  

Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου  2020 

  Λοιπός εξοπλισμός 

Μικτή λογιστική αξία 01.01.2020 33.932,42 

Προσθήκες  περιόδου 91.802,18 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2020 125.734,60 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

31.12.2019 28.547,43 

Αποσβέσεις  περιόδου 81.201,04 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

31.12.2020 109.748,47 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 15.986,13 

  

Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου  2019 

  Λοιπός εξοπλισμός 

Μικτή λογιστική αξία 01.01.2019 14.341,61 

Προσθήκες  περιόδου 19.590,81 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2019 33.932,42 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

31.12.2018 14.341,40 

Αποσβέσεις  περιόδου 14.206,03 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

31.12.2019 28.547,43 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 5.384,99 
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

7.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  

7.3 Προπληρωμένα έξοδα 

Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον κατώτερο πίνακα: 

 

8. Ταμειακά διαθέσιμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

9. Υποχρεώσεις  

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους, όπως και 

µεταγενέστερα. 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αφορούν κατά κύριο λόγο υποχρεώσεις προς συνδεµένη εταιρεία  του 

οµίλου . 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2020 31/12/2019

Πελάτες 337.487,30 331.002,93

Σύνολο 337.487,30 331.002,93

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2020 31/12/2019

Προκαταβολές προσωπικού 1.661,57 2.563,49

Προκαταβολές προμηθευτών 3.522.163,52 434.501,48

Προκαταβολή φόρου 

εισοδήματος 11.244,80 2.457,11

Σύνολο 3.535.069,89 439.522,08

Προπληρωμένα έξοδα 31/12/2020 31/12/2019

Πρόβλεψη εσόδων χρήσης 737.784,29 12.677,05

Σύνολο 737.784,29 12.677,05

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα
31/12/2020 31/12/2019

Καταθέσεις όψεως 3.042.565,41 211.794,74

Σύνολο 3.042.565,41 211.794,74
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Η Εταιρεία έχει επιλέξει βάσει του Άρθρου 23 §3 να µην καταχωρεί  αναβαλλόµενο  φόρο  

εισοδήµατος στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  της. 

9.1 Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

9.2 Φόρος Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 

9.3 Λοιποί φόροι και τέλη 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

9.4 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 31/12/2020 31/12/2019

Προμηθευτές εσωτερικού 6.472.166,94 748.311,37

Προμηθευτές εξωτερικού 251.660,68 130.186,13

Προκαταβολές πελατών 27.573,53 0,00

Εξοδολόγια εργαζομένων 2.522,65 4.161,10

Σύνολο 6.753.923,80 882.658,60

Φόρος Εισοδήματος 31/12/2020 31/12/2019

Φόρος Εισοδήματος 89.325,51 22.320,35

Σύνολο 89.325,51 22.320,35

Λοιποί φόροι τέλη 31/12/2020 31/12/2019

Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού 44.929,04 19.072,73

Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων 206.091,86 11.233,92

ΦΠΑ 574.480,18 18.343,67

Σύνολο 825.501,08 48.650,32

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 31/12/2020 31/12/2019

ΕΦΚΑ εισφορές τρέχων έτος 124.227,61 54.408,41

Σύνολο 124.227,61 54.408,41
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10. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού  

 Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα 85 για το 2020, ενώ για το 

2019 ανερχόταν σε 21 άτομα. 

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

 

11. Έσοδα / Λειτουργικά έξοδα 

11.1 Έσοδα 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη τρέχουσα χρήση ανέρχεται στα  12.818.226,05 € (3.019.340,67 

€ για το 2019) και αφορά παροχή υπηρεσιών. 

11.2 Λειτουργικά Έξοδα 

Η ανάλυση των λειτουργικών εξόδων για το 2020 και 2019 έχουν ως εξής: 

 

 

31/12/2020 31/12/2019

Μισθοί και ημερομίσθια 878.397,39 412.288,02

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 214.394,26 99.067,94

Επιμόρφωση προσωπικού 3.172,32 1.701,30

Σύνολο 1.095.963,97 513.057,26

Εξοδα 2020
Κόστος 

Πωληθέντων

Λειτουργία 

Διοίκησης 

Λειτουργία 

Διάθεσης

Χρημ/κή 

Λειτουργία

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 986.367,57 109.596,40

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 6.531.449,67 586.369,86

Παροχές τρίτων 158.298,91

Φόροι-τέλη -18.158,88

Διάφορα έξοδα 3.919.204,64

Τόκοι & συναφή έξοδα 7.484,89

Αποσβέσεις 81.201,04

Προβλέψεις 69.207,17

Σύνολο 7.517.817,24 4.905.719,14 0,00 7.484,89

Εξοδα 2019
Κόστος 

Πωληθέντων

Λειτουργία 

Διοίκησης 

Λειτουργία 

Διάθεσης

Χρημ/κή 

Λειτουργία

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 461.751,53 51.305,73

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.226.228,19 166.998,78

Παροχές τρίτων 76.671,48

Φόροι-τέλη 250,00

Διάφορα έξοδα 927.246,83

Τόκοι & συναφή έξοδα 1.230,96

Αποσβέσεις 14.206,03

Προβλέψεις

Σύνολο 1.687.979,72 1.236.678,85 0,00 1.230,96
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12. Λοιπά έσοδα / έξοδα 

12.1 Λοιπά έξοδα και ζημίες 

Τα λοιπά έξοδα και ζημιές αναλύονται ως εξής: 

 

12.2 Λοιπά έσοδα και κέρδη 

Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται ως εξής: 

 

13. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

οργάνων  

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

Αθήνα, 29/04/2021 

 

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Αρ. Αδείας Α τάξης 52902 

         

Λοιπά έξοδα και ζημιές 31/12/2020 31/12/2019

Φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα 1.263,09 299,35

Λοιπά έξοδα προηγούμενης χρήσης 13.843,92 155,81

Σύνολο 15.107,01 455,16

Λοιπά έσοδα και κέρδη 31/12/2020 31/12/2019

Λοιπά έσοδα 91,86 0,00

Σύνολο 91,86 0,00

MARIANNE VIKKULA

Αρ. Διαβατηρίου: FP1589555

MIKKO KUUSI

Αρ. Διαβατηρίου: ΡΧ3915710 

RIKU MAKELA

Αρ. Διαβατηρίου: FP1683955
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