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I. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ομίλου και Εταιρείας 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 

 
 

 
 

 
 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

  

Σημείωση 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4 3.270.259,00 3.416.263,48 3.270.259,00 3.416.263,48

Επενδύσεις σε ακίνητα 5 199.093,74 202.744,03 199.093,74 202.744,03

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 282.273,81 139.375,01 282.066,57 139.165,07

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7 0,00 0,00 283.500,00 283.500,00

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 674.698,83 680.313,52 725.200,00 725.200,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9 994.506,78 1.078.686,93 994.506,78 1.078.686,93

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 6.151,10 6.151,10 6.151,10 6.151,10

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περ. στοιχείων 5.426.983,26 5.523.534,07 5.760.777,19 5.851.710,61

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 11 5.322.333,61 4.761.924,79 5.322.333,61 4.761.924,79

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 10.931.637,31 10.909.516,06 10.628.426,57 10.543.822,23

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 458.172,44 226.057,73 443.563,05 221.957,15

Σύνολο κυκλοφορούντων περ. στοιχείων 16.712.143,36 15.897.498,58 16.394.323,23 15.527.704,17

Σύνολο ενεργητικού 22.139.126,62 21.421.032,65 22.155.100,42 21.379.414,79

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας

Μετοχικό Κεφάλαιο 14 1.060.001,00 1.060.001,00 1.060.001,00 1.060.001,00

Υπέρ το άρτιο 14 5.146,21 5.146,21 5.146,21 5.146,21

Λοιπά αποθεματικά 15 2.656.583,39 2.634.805,66 2.655.959,38 2.633.998,06

Αποτελέσματα εις νέον (2.855.968,26) (2.739.955,74) (2.679.476,93) (2.547.698,54)

865.762,34 959.997,13 1.041.629,66 1.151.446,73

Δικαιώματα μειοψηφίας 5.495,56 5.790,30 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 871.257,90 965.787,42 1.041.629,66 1.151.446,73

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 17 7.024.603,75 7.249.072,11 7.024.603,75 7.249.072,11

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 40.154,29 50.372,44 40.154,29 50.372,44

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 18 116.317,21 117.091,86 116.317,21 117.091,86

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 19 777.041,00 812.762,86 777.041,00 812.762,86

Επιστρεπτέα προκαταβολή 763.850,00 613.850,00 763.850,00 613.850,00

8.721.966,25 8.843.149,26 8.721.966,24 8.843.149,26

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 7.166.095,51 6.460.696,37 7.020.527,56 6.242.249,20

Υποχρεώσεις από φόρους εισοδήματος 21 8.830,00 8.830,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 17 4.640.021,92 4.411.614,56 4.640.021,92 4.411.614,56

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρ. στην επόμενη χρήση 17 708.962,89 708.962,89 708.962,89 708.962,89

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 17 21.992,15 21.992,15 21.992,15 21.992,15

17 12.545.902,47 11.612.095,96 12.391.504,52 11.384.818,80

Σύνολο υποχρεώσεων 21.267.868,72 20.455.245,23 21.113.470,76 20.227.968,06

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 22.139.126,62 21.421.032,65 22.155.100,42 21.379.414,79

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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II. Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εσόδων Ομίλου και Εταιρείας 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων. 

Σημείωση

01.01 - 

30.6.2021

01.01 - 

30.6.2020 01.01 - 30.6.2021

01.01 - 

30.6.2020

Πωλήσεις 22.1 7.423.285,19 7.344.079,69 7.309.985,19 7.250.064,69

Κόστος πωλήσεων 22.3 (6.211.326,80) (5.908.766,97) (6.152.326,80) (5.855.116,97)

Μικτό κέρδος 1.211.958,39 1.435.312,72 1.157.658,39 1.394.947,72

Άλλα έσοδα 22.2 488.691,20 319.698,68 476.420,01 319.698,68

Έξοδα διαθέσεως 22.3 (810.521,94) (803.925,95) (765.318,21) (803.925,95)

Έξοδα διοικήσεως 22.3 (509.387,04) (538.963,31) (507.349,00) (519.630,15)

Άλλα έξοδα 22.3 (62.218,35) (69.415,32) (59.660,35) (69.415,32)

Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00

Λειτουργικά κέρδη (ζημίες) 318.522,26 342.706,82 301.750,84 321.674,97

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 22.4 (328.073,37) (329.981,33) (327.387,76) (329.309,04)

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις (614,69) (48.107,12) 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (10.165,80) (35.381,64) (25.636,92) (7.634,07)

Φόρος εισοδήματος 9 (84.180,15) 27.234,65 (84.180,15) 27.234,65

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (94.345,94) (8.146,99) (109.817,07) 19.600,58

Αποδιδόμενο σε:

Μετόχους μητρικής (94.051,21) (8.043,26) (109.817,07) 19.600,58

Δικαιώματα μειοψηφίας (294,74) (103,73) 0,00 0,00

(94.345,94) (8.146,99) (109.817,07) 19.600,58

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 26 (0,01) (0,00) (0,01) 0,00

Καθαρό κέρδος / (ζημίες) χρήσης

μετά από φόρους (94.345,94) (8.146,99) (109.817,07) 19.600,58

Αποδιδόμενα σε:

Μετόχους μητρικής (94.051,21) (8.043,26) (109.817,07) 19.600,58

Δικαιώματα μειοψηφίας (294,74) (103,73) 0,00 0,00

(94.345,94) (8.146,99) (109.817,07) 19.600,58

Κατάσταση συνολικών εσόδων

01.01 - 

30.6.2021

01.01 - 

30.6.2020 01.01 - 30.6.2021

01.01 - 

30.6.2020

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Κέρδη μετά από φόρους (94.345,94) (8.146,99) (109.817,07) 19.600,58

Στοιχεία που δεν θα ανακαταταγούν στα αποτελέσματα

Απομείωση αξίας ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα (183,59) (1.690,92) 0,00 0,00

Αποθεματικό αναλογιστικής μελέτης μετά φόρου 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους: (183,59) (1.690,92) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (94.529,53) (9.837,91) (109.817,07) 19.600,58

Κατανέμονται σε :

Μετόχους μητρικής (94.234,80) (9.734,18) (109.817,07) 19.600,58

Δικαιώματα μειοψηφίας (294,74) (103,73) 0,00 0,00

(94.529,53) (9.837,91) (109.817,07) 19.600,58

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2021 

                                                                             
                               

 
Σελίδα 6 από 37 

 
III. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 – 30/06/2021 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Σημειώσεις 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Συναλλαγματικές 
διαφορές 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 01.01.2020   2.014.001,90  5.146,21  627,08  2.564.342,67  (3.604.916,93) 979.200,92  38.821,37  1.018.022,29  

 - Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 01.01 - 30.06.2020 0,00  0,00  0,00  0,00  (8.043,26) (8.043,26) (103,73) (8.146,99) 

    - Μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών   0,00        0,00  0,00    0,00  

- Λοιπά συνολικά έσοδα   0,00  0,00  (1.690,92) 0,00  0,00  (1.690,92) 0,00  (1.690,92) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   0,00  0,00  (1.690,92) 0,00  (8.043,26) (9.734,18) (103,73) (9.837,91) 

- Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν.3299/2004 15 0,00  0,00  0,00  47.580,33  (47.580,33) 0,00  0,00  0,00  

- Μεταφορά συν/κων διαφορών   0,00  0,00  1.712,34  0,00  (1.712,34) 0,00  0,00  0,00  

Υπόλοιπα 30.06.2020   2.014.001,90  5.146,21  648,50  2.611.923,00  (3.662.252,87) 969.466,74  38.717,64  1.008.184,38  

                    

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 01.01.2021   1.060.001,00  5.146,21  807,60  2.633.998,06  (2.739.955,73) 959.997,13  5.790,30  965.787,43  

 - Αλλαγή λογιστικής πολιτικής           0,00  0,00    0,00  

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο  κατά την 01.01.2021   1.060.001,00  5.146,21  807,60  2.633.998,06  (2.739.955,73) 959.997,13  5.790,30  965.787,43  

 - Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 01.01 - 30.06.2021 0,00  0,00  0,00  0,00  (94.051,21) (94.051,21) (294,74) (94.345,94) 

    - Μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών   0,00        0,00  0,00    0,00  

- Λοιπά συνολικά έσοδα   0,00  0,00  (183,59) 0,00  0,00  (183,59) 0,00  (183,59) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   0,00  0,00  (183,59) 0,00  (94.051,21) (94.234,80) (294,74) (94.529,53) 

- Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν.3299/2004 15 0,00  0,00  0,00  21.961,32  (21.961,32) 0,00  0,00  0,00  

- Μεταφορά συν/κων διαφορών   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Υπόλοιπα 30.06.2021   1.060.001,00  5.146,21  624,01  2.655.959,38  (2.855.968,26) 865.762,33  5.495,56  871.257,90  
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Σελίδα 7 από 37 

 
 

              ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 – 30/06/2021 
                                   (όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σημειώσεις 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 01.01.2020   2.014.001,90  5.146,21  2.564.342,67  (3.513.072,73) 1.070.418,05  

 - Αλλαγή λογιστικής πολιτικής         0,00  0,00  

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο  κατά την 01.01.2020   2.014.001,90  5.146,21  2.564.342,67  (3.513.072,73) 1.070.418,05  

 - Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 01.01 - 30.06.2020   0,00  0,00  0,00  19.600,58  19.600,58  

 - Μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών   0,00      0,00  0,00  

- Λοιπά συνολικά έσοδα   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   0,00  0,00  0,00  19.600,58  19.600,58  

- Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν.3299/2004 15 0,00  0,00  47.580,33  (47.580,33) 0,00  

Υπόλοιπα 30.06.2020   2.014.001,90  5.146,21  2.611.923,00  (3.541.052,48) 1.090.018,63  

              

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 01.01.2021   1.060.001,00  5.146,21  2.633.998,06  (2.547.698,54) 1.151.446,73  

 - Αλλαγή λογιστικής πολιτικής         0,00  0,00  

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο  κατά την 01.01.2021   1.060.001,00  5.146,21  2.633.998,06  (2.547.698,54) 1.151.446,73  

 - Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 01.01 - 30.06.2021   0,00  0,00  0,00  (109.817,07) (109.817,07) 

 - Μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών   0,00      0,00  0,00  

- Λοιπά συνολικά έσοδα   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   0,00  0,00  0,00  (109.817,07) (109.817,07) 

- Μεταφορά απόσβεσης επιχορήγησης Ν.3299/2004 15 0,00  0,00  21.961,32  (21.961,32) 0,00  

Υπόλοιπα 30.06,2021   1.060.001,00  5.146,21  2.655.959,38  (2.679.476,93) 1.041.629,66  

 
 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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IV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου και Εταιρείας 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 – 30/06/2021 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 

 
 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

Σημείωση 01.01 - 30.6.2021 01.01 - 30.6.2020 01.01 - 30.6.2021 01.01 - 30.6.2020

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) χρήσης προ φόρων (10.165,80) (35.381,64) (25.636,92) (7.634,07)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 4, 5 167.751,79 211.387,03 167.751,79 211.387,03

Ανάκληση αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 46.888,39 13.147,17 46.888,39 13.147,17

(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων& άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 22.4 (9,08) (23,95) (9,08) (23,95)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 22.4 328.082,45 330.005,28 327.396,84 329.332,99

Αναλογία στις ζημίες συγγενών εταιριών 614,69 48.107,12 0,00 0,00

Αναστροφή ζημιάς από απομείωση συμμετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρά (κέρδη) / ζημίες από μη πραγματοποιηθείσες συν/κές διαφορές 0,00 (1.685,73) 0,00 0,00

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 19 (35.721,86) (58.826,76) (35.721,86) (58.826,76)

Προβλέψεις 12, 18 8.237,00 17.999,23 8.237,00 17.999,23

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 505.677,59 524.727,76 488.906,17 2.117.042,39

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (560.408,82) (297.448,19) (560.408,82) (297.717,59)

(Αύξηση) / μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων 81.289,60 229.052,17 (84.604,34) (3.148,12)

(Αύξηση) / μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αύξηση / (μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχεώσεων 601.988,29 425.531,29 778.278,36 685.871,19

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού 18 (9.011,65) (972,23) (9.011,65) (972,23)

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 139.781,85 (1.396,07) 139.781,85 (1.396,07)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 328.082,45 330.005,28 327.396,84 329.332,99

Φόροι εισοδήματος καταβεβλημένοι 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 431.234,41 549.489,44 425.544,73 1.228.893,51

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων 4 (18.097,02) (146.295,44) (18.097,02) (146.295,44)

Πώληση ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 (189.789,89) (58.935,80) (189.789,89) (58.935,80)

Πώληση συμμετοχών σε θυγατρικές & λοιπές επιχειρήσεις 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 22.4 9,08 23,95 9,08 23,95

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (202.877,83) (187.769,87) (207.877,83) (187.769,87)

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων 228.407,36 20.777,73 228.407,36 20.777,73

Εισπράξεις από αναληφθέντα μακροπρόθεσμα δάνεια 17 0,00 0,00 0,00 0,00

Εξοφλήσεις μακροπρόθεσμων δανείων 17 (224.468,36) (395.451,81) (224.468,36) (395.451,81)

Εισροές από μετόχους μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 3.939,00 (569.065,51) 3.939,00 (569.065,51)

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 232.295,58 (30.391,93) 221.605,90 (21.195,54)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 226.057,73 832.893,45 221.957,15 784.833,81

Συναλλαγματικές διαφορές κέρδη / (ζημίες) στα 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (180,88) 0,00 0,00 0,00

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 458.172,44 802.501,52 443.563,05 784.833,81

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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V. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η Εταιρεία με την επωνυμία  «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και  διακριτικό 

τίτλο «DOPPLER S.A.» συστάθηκε με το καταστατικό συμβόλαιο υπ’ αριθμ. 4090/8.2.2000 (ΦΕΚ 

1337/21.2.2000). Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με ΑΡΜΑΕ 45269/55/Β/00/02, έχει 

ως έδρα το Δήμο Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς και το site της είναι «www.doppler.gr». Η διάρκεια της 

εταιρείας, με την από 30.6.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ορίσθηκε σε 

πενήντα  έτη (50) και αρχίζει από τις 08.2.2000. 

 

Η εταιρεία, δραστηριοποιείται στο χώρο της σχεδίασης, παραγωγής, εγκατάστασης και συντήρησης 

ανελκυστήρων, εξαρτημάτων ανελκυστήρων, καθώς και κάθε είδους μηχανολογικών εξαρτημάτων και 

κατασκευών. Επίσης δραστηριοποιείται στη σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τους. 

  

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία»), καθώς και τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»).  

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την περίοδο που έληξε της 30η Ιουνίου 2021, εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Αυγούστου 2021. Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.doppler.gr. 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί από τη Διοίκηση του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 

«Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την 

ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Τα συγκριτικά στοιχεία όπου κρίθηκε αναγκαίο έχουν 

αναπροσαρμοστεί ώστε να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε ο Όμιλος για την 

παρούσα περίοδο. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους 

με εξαίρεση τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία αποτιμώνται σε εύλογες 

αξίες. 
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Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνημμένων 

ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην 

κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με 

τις ετήσιες πλήρεις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, που έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών 

αρχών, μεθόδων και εκτιμήσεων που εφαρμόστηκαν καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές 

εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση 

ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση περίοδο. Παρά το 

γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις 

περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 

τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά 

δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που 

θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν 

εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. 

 

2.2 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

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

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή 

μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά 

στη χρήση 2021, δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Ο 

Όμιλος δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το 

Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη 

χρήση 2021. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021 
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ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» – (Τροποποίηση) αναβολή του ΔΠΧΑ 9 (εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 

2020) 

Με την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής κατά δύο έτη, σε 

ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να 

επιτρέψει χρόνο για την ομαλή υιοθέτηση του τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε 

όλο τον κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρμόσουν το 

νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον τροποποιήθηκε το ΔΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές 

οντότητες να μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα παράλληλα με το 

ΔΠΧΑ 17. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 ΔΠΧΑ 7 ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων 

αναφοράς» Φάση 2η 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε τα ΔΠΧΑ 9, Δ.Λ.Π. 39, ΔΠΧΑ 7, 

ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 στο πλαίσιο της 2ης φάσης του έργου για την αντιμετώπιση θεμάτων που 

προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης 

ενός επιτοκίου αναφοράς από ένα εναλλακτικό επιτόκιο. Οι βασικές ευχέρειες (ή εξαιρέσεις 

από την εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων των επιμέρους προτύπων) που παρέχονται με τις 

τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα:  

- Αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές: Κατά την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των 

ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις), οι αλλαγές που απαιτούνται από τη 

μεταρρύθμιση των επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση κέρδους ή ζημίας 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων αλλά τον επανυπολογισμό του επιτοκίου. Το ανωτέρω ισχύει 

και για τις ασφαλιστικές εταιρείες που κάνουν χρήση της προσωρινής εξαίρεσης από την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.  

- Λογιστική αντιστάθμισης: Σύμφωνα με τις τροποποιητικές διατάξεις οι αλλαγές στην 

τεκμηρίωση της αντιστάθμισης που απορρέουν από τη μεταρρύθμιση επιτοκίων δεν θα έχουν 

ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σχέσης αντιστάθμισης ή την έναρξη νέας σχέσης με την 

προϋπόθεση ότι αφορούν σε αλλαγές που επιτρέπονται από τη 2η φάση τροποποιήσεων. Στις 

αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ο επαναπροσδιορισμός του αντισταθμιζόμενου κινδύνου για 

αναφορά σε ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και ο επαναπροσδιορισμός των στοιχείων 

αντιστάθμισης ή και των αντισταθμιζόμενων στοιχείων ώστε να αντανακλάται το επιτόκιο 

μηδενικού κινδύνου. Ωστόσο, τυχόν επιπρόσθετη αναποτελεσματικότητα θα πρέπει να 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα.  
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ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» – Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής της οριστικής απόφασης 

ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας» 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον 

Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο 

«Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of 

Service (IAS 19)”) επί της οποίας περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο 

κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος 

καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς 

την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του 

Εργατικού Δικαίου»). 

Συγκεκριμένα, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει 

επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών και κανόνων του 

ΔΛΠ 19 ως προς τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας ανάλογου 

προγράμματος καθορισμένων παροχών με αυτό που ορίζεται στο Πρόγραμμα Καθορισμένων 

Παροχών του Εργατικού Δικαίου. Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον 

τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 

ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process 

Handbook (par. 8.6)”, ο Όμιλος απαιτείται να τροποποιήσει ανάλογα τη λογιστική του πολιτική 

ως προς το θέμα αυτό. 

Η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί ως 

μεταβολή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, 

μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» και συγκεκριμένα στις παρ. 14-22.  

Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της ως άνω απόφασης στις 

οικονομικές της καταστάσεις. Οι μεταβολές που θα προκύψουν από την ως άνω απόφαση 

αναμένεται να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τις ετήσιες 

περιόδους αναφοράς που λήγουν την ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις 

που περιέχουν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς Πρώτη εφαρμογή 

ΔΠΧΑ σε θυγατρική 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει τις παραγράφους Δ16(α) του ΔΠΧΑ 1 ώστε 

να επιμετρήσει σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά  που 

αναφέρθηκαν από τη μητρική της, τα οποία είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της 

μητρικής στα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα Αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν 

εφαρμόζει το τεστ του 10% της παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα 

πρέπει να διαγράψει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές 

που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν μεταξύ της οντότητας (δανειζόμενη) και του δανειστή, 

συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν είτε από την οντότητα ή 

το δανειστή για λογαριασμό άλλου μέρους.  

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - κίνητρα μίσθωσης 

Η τροποποίηση στο Παράδειγμα 13 που συνοδεύει το ΔΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγμα 

την παρουσίαση της αποζημίωσης από τον εκμισθωτή για βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο με 

σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τον λογιστικό  χειρισμό των  κινήτρων 

μίσθωσης που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα κίνητρα μίσθωσης παρουσιάζονται 

στο παράδειγμα.  

ΔΛΠ 41 Γεωργία Φορολογία στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας  

Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να μην 

περιλαμβάνουν τις ταμειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιμέτρηση των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας την τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η 

τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» -  Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη χρήση 

Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας 

του περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που 
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παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη 

τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα και οι δαπάνες παραγωγής αυτών των προϊόντων θα 

καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται μειωτικά στο κόστος 

κτήσης των παγίων.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2022.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία» - Επαχθείς συμβάσεις-Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον 

προσδιορισμό του κόστους εκπλήρωσης μιας σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η 

σύμβαση είναι επαχθής. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας 

σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης 

και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση 

διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια 

οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν 

αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2022.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο» 

Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧA 3)» με τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η τροποποίηση 

επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 

Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια 

εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 

αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει 

να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την 

ημερομηνία απόκτησης.. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2022.  

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Η ΚΑΙ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ): 
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Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο 

πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις 

γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο 

ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο 

ιστορικό κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

 αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών 

με βάση επικαιροποιημένες παραδοχές,  

 προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών 

των συμβάσεων και  

 εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν 

από την έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2023. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα 

πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα δικαιώματα κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου 

αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης για τα 

γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της 

υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2023.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις λογιστικών 

πολιτικών 
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Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 

1 με την οποία διευκρίνισε ότι: 

- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8. 
- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι 

λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που 
περιλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις 
που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν θα 
πρέπει να γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές 

ανάλογα με τη φύση κάποιων συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη 
σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα 
δεν είναι πάντοτε σημαντικά στο σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων τις χρειάζονται προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική 
είναι πιο χρήσιμη στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την 
τυποποιημένη πληροφορία ή τη σύνοψη των διατάξεων των ΔΠΧΑ.  

- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική 
πληροφόρηση για τις λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση για τις λογιστικές πολιτικές. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2023. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη» - Ορισμός 

Λογιστικών εκτιμήσεων 

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 

8 με την οποία:  

- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

που υπόκεινται σε αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους. 

- Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται 

αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική οντότητα αναπτύσσει μία λογιστική 

εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και 

υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί 

τεχνικές αποτίμησης και δεδομένα. 

- Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το 

γεγονός αυτό από τη φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί 

διόρθωση λάθους. Οι μεταβολές στα δεδομένα ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν 

μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν σχετίζονται με διόρθωση λάθους.  
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2023. 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μισθώσεις» - Μειώσεις μισθωμάτων λόγω Covid-19 πέραν της 30 Ιουνίου 

2021 

Την 31.3.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΠΧΑ 16 σύμφωνα με την οποία παρέτεινε κατά ένα έτος τη δυνατότητα επιλογής εξαίρεσης 

(practical expedient) από τη διενέργεια της αξιολόγησης του εάν οι αλλαγές στις καταβολές 

µισθωµάτων συνιστούν τροποποίηση της µίσθωσης. Η δυνατότητα αυτή είχε δοθεί με την 

τροποποίηση του προτύπου την 28.5.2020. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Απριλίου 2021. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» - Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με στοιχεία 

ενεργητικού και υποχρεώσεων που προκύπτουν από συγκεκριμένη συναλλαγή 

Την 7.5.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 

12 με την οποία περιόρισε το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αναγνώρισης σύμφωνα με την 

οποία οι εταιρείες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρούνταν από την υποχρέωση 

αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου κατά την αρχική αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού ή 

υποχρεώσεων. Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται πλέον σε 

συναλλαγές που κατά την αρχική αναγνώριση έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισόποσων 

φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2023. 

 

3. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Οι θυγατρικές εταιρίες της DOPPLER S.A. που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και στις οποίες ασκείται 
άμεσα ή έμμεσα έλεγχος, είναι οι εξής: 
 

Εταιρία 
Εδρα - 
Χώρα 

% Τελικής Συμ/χής Έτος 
ίδρυσης 
/ κτήσης 30.06.2021 31.12.2020 

DOPPLER MANUFACTURERS LIMITED Κύπρος 100,00% 100,00% 2008 

DOPPLER-BG LIMITED Βουλγαρία 0,00% 100,00% 2009 

DOPPLER LIFT ROMANIA S.R.L. Ρουμανία 50,00% 50,00% 2010 

Doppler doo Simanovci Σερβία 100,00% 100,00% 2015 
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Doppler Albania Αλβανία 65,00% 65,00% 2015 

 
 
Η DOPPLER MANUFACTURERS LIMITED έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την απόκτηση επιχειρήσεων, 

την διεξαγωγή εργασιών εμπόρων, βιομηχάνων, συναρμολογητών, πρακτόρων ή αντιπροσώπων καθώς 

και συμβούλων. 

Οι υπόλοιπες θυγατρικές έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την διεξαγωγή εργασιών εμπόρων, 

βιομηχάνων, συναρμολογητών και πρακτόρων. 

H DOPPLER-BG LIMITED λύθηκε εντός του 2021. 

Σημειώνεται ότι, η Doppler Albania συστήθηκε το 2015 και είναι σε αδράνεια. 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
Οι εταιρίες που ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης είναι οι εξής: 

Εταιρία 
Εδρα - 
Χώρα 

% Τελικής Συμ/χής Έτος 
ίδρυσης 
/ κτήσης 30.06.2021 31.12.2020 

GTECH DOPPLER ELEVATORS (P) 
LIMITED Ινδία 50,00% 50,00% 2011 

DOPPLER S.R.L. Ιταλία 0,00% 50,00% 2014 

Doppler Elevator Co., Ltd.  Κίνα 10,00% 10,00% 2017 

 
 

Η GTECH DOPPLER ELEVATORS (P) LIMITED έχει ως αντικείμενο την εγκατάσταση ανυψωτικών 
μηχανημάτων. 
Η συμμετοχή στην DOPPLER S.R.L. πωλήθηκε εντός της χρήσεως 2021. 
H Doppler Elevator Co., Ltd. έχει αντικείμενο την παραγωγή ανυψωτικών μηχανημάτων. 
 

4. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ω 

 

 

 

 

 

 



                

 

Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2021 
                               

 

 
Σελίδα 19 από 37 

 
 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ανά λειτουργία ως 

ακολούθως: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.01 - 
30.06.2021 

01.01 - 
30.6.2020 

01.01 - 
30.06.2021 

01.01 - 
30.6.2020 

Κόστος πωληθέντων 107.037,87  170.142,01  107.037,87  170.142,01  
Έξοδα διαθέσεως 15.625,52  10.755,13  15.625,52  10.755,13  
Έξοδα διοικήσεως 41.438,12  27.717,88  41.438,12  27.717,88  

  164.101,50  208.615,02  164.101,50  208.615,02  

 

Ο Όμιλος έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτοντας όλους τους πιθανούς κινδύνους για το 

σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού ύψους € 

11.218.773,87 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 

 

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Γήπεδα Κτίρια

Δικαιώματα 

χρήσης 

μισθίων Μηχανήματα

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

1, Ιανουαρίου 2019 382.717,51 3.351.628,66 0,00 5.166.984,62 449.680,39 1.088.010,79 10.439.021,97 

Προσθήκες 0,00 7.352,18 0,00 144.105,89 7.400,00 56.558,76 215.416,83 

Απομειώσεις 0,00 0,00 109.960,73 0,00 0,00 0,00 109.960,73

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31, Δεκεμβρίου 2019 382.717,51 3.358.980,84 109.960,73 5.311.090,51 457.080,39 1.144.569,55 10.764.399,53 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 107.110,69 10.514,88 28.669,87 146.295,44

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απομειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.000,00) (13.000,00)

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30, Ιουνίου 2020 382.717,51 3.358.980,84 109.960,73 5.418.201,20 467.595,27 1.160.239,42 10.897.694,97 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1, Ιανουαρίου 2019 0,00 1.190.544,12 0,00 4.191.134,64 368.997,03 1.042.873,65 6.793.549,44 

Αποσβέσεις 0,00 88.907,34 21.992,15 246.673,63 21.461,21 36.464,93 415.499,26

Αποσβέσεις απομείωσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ανακλησεις- Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31, Δεκεμβρίου 2019 0,00 1.279.451,46 21.992,15 4.437.808,27 390.458,24 1.079.338,58 7.209.048,70 

Αποσβέσεις 0,00 46.557,37 10.996,07 122.384,76 10.793,17 17.883,65 208.615,02

Αποσβέσεις απομείωσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.000,00) (13.000,00)

Ανακλησεις- Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30, Ιουνίου 2020 0,00 1.326.008,83 32.988,22 4.560.193,03 401.251,41 1.084.222,23 7.404.663,72 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

1, Ιανουαρίου 2019 382.717,51 2.161.084,54 0,00 975.849,98 80.683,36 45.137,14 3.645.472,53 

31, Δεκεμβρίου 2019 382.717,51 2.079.529,38 87.968,58 873.282,24 66.622,15 65.230,97 3.555.350,83 

30, Ιουνίου 2020 382.717,51 2.032.972,01 76.972,51 858.008,17 66.343,86 76.017,19 3.493.031,25 
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  Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Γήπεδα Κτίρια Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ       

31, Δεκεμβρίου 2019 23.282,49  402.435,68  425.718,17  

Προσθήκες 0,00  0,00  0,00  

Μεταφορές 0,00  0,00  0,00  

Μειώσεις 0,00  (145.543,75) (145.543,75) 

31, Δεκεμβρίου 2020 23.282,49  256.891,93  280.174,42  

Προσθήκες 0,00  0,00  0,00  

Μεταφορές 0,00  0,00  0,00  

Μειώσεις 0,00  0,00  0,00  

30, Ιουνίου 2021 23.282,49  256.891,93  280.174,42  

  
   ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
   31, Δεκεμβρίου 2019 0,00  71.008,09  71.008,09  

Προσθήκες 0,00  6.422,30  6.422,30  

Μεταφορές 0,00  0,00  0,00  

Μειώσεις 0,00  0,00  0,00  

31, Δεκεμβρίου 2019 0,00  77.430,39  77.430,39  

Αποσβέσεις 0,00  3.650,29  3.650,29  

Μεταφορές 0,00  0,00  0,00  

Αποσβέσεις απομείωσης 0,00  0,00  0,00  

30, Ιουνίου 2021 0,00  81.080,68  81.080,68  

  
   ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
   31, Δεκεμβρίου 2019 23.282,49  331.427,59  354.710,08  

31, Δεκεμβρίου 2020 23.282,49  179.461,54  202.744,03  

30, Ιουνίου 2021 23.282,49  175.811,25  199.093,74  

 

 

Οι αποσβέσεις των επενδύσεων σε ακίνητα αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.6.2020 

Κόστος πωληθέντων 0,00  0,00  
Έξοδα διαθέσεως 3.650,29  2.772,01  
Έξοδα διοικήσεως 0,00  0,00  

  3.650,29  2.772,01  

 

6.  ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας αφορούν εξ’ ολοκλήρου λογισμικά 

προγράμματα. Η κίνησή των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: 
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Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ανά λειτουργία ως ακολούθως: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.6.2020 

Κόστος πωληθέντων 29.918,21  10.581,94  
Έξοδα διαθέσεως 5.387,79  841,32  
Έξοδα διοικήσεως 11.582,39  1.723,91  

  46.888,39  13.147,17  

 

7.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής: 

 
 

 

Στις απλές οικονομικές καταστάσεις, η συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιμάται και 

παρουσιάζεται στο κόστος κτήσεως. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η αξία της συμμετοχής 

απαλείφεται πλήρως. Η συμμετοχή της Εταιρίας σε θυγατρικές κατά την 30η Ιουνίου 2021 έχει ως εξής: 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογισμικά 

προγράμματα

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

1, Ιανουαρίου 2020 961.847,44 

Προσθήκες 140.567,18 

Μειώσεις 0,00 

31, Δεκεμβρίου 2020 1.102.414,62 

Προσθήκες 189.789,89 

Μειώσεις 0,00 

30, Ιουνίου 2021 1.292.204,51 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1, Ιανουαρίου 2020 922.324,09 

Αποσβέσεις 40.925,46 

Μειώσεις 0,00 

31, Δεκεμβρίου 2020 963.249,55 

Αποσβέσεις 46.888,39 

Μειώσεις 0,00 

30, Ιουνίου 2021 1.010.137,94 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

1, Ιανουαρίου 2020 39.523,35 

31, Δεκεμβρίου 2020 139.165,07 

30, Ιουνίου 2021 282.066,57 

Επωνυμία Εταιρίας Χώρα Δραστηριότητα 30.06.2021 31.12.2020

Μέθοδος πλήρους ενοποίησης

DOPPLER MANUFACTURERS LIMITED Κύπρος 100,00% 100,00%

DOPPLER-BG LIMITED Βουλγαρία Εμπορική εταιρεία 0,00% 100,00%

DOPPLER LIFT ROMANIA S.R.L. Ρουμανία Εμπορική εταιρεία & Παροχής Υπηρεσιών50,00% 50,00%

Doppler doo Simanovci Σερβία Εμπορική εταιρεία & Παροχής Υπηρεσιών100,00% 100,00%

Doppler Albania Αλβανία 65,00% 65,00%Εμπορική εταιρεία & Παροχής Υπηρεσιών

Εταιρεία συμμετοχών και εμπορία
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Επωνυμία Εταιρίας Αξία κτήσης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα 

Κέρδη 
(Ζημίες) προ 

φόρων 

30.06.2021           
DOPPLER MANUFACTURERS 
LIMITED 283.500,00  419.435,86  175.457,60  113.300,00  4.336,29  

DOPPLER LIFT ROMANIA S.R.L. 582,00  36.500,54  27.870,66  0,00  (589,48) 

Doppler doo Simanovci 5.966,00  42.125,81  36.410,54  0,00  0,00  

Doppler Albania 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  
        

Χρήση 2020           
DOPPLER MANUFACTURERS 
LIMITED 283.500,00  435.030,53  195.388,56  236.166,66  (66.846,03) 

DOPPLER-BG LIMITED 2.558,00  1.534,94  11.248,59  0,00  0,00  

DOPPLER LIFT ROMANIA S.R.L. 582,00  36.975,91  27.640,32  0,00  (66.400,89) 

Doppler doo Simanovci 5.966,00  42.125,81  36.410,54  0,00  0,00  

Doppler Albania 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

 

8.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής: 

 
 

Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, η συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις αποτιμάται και 

παρουσιάζεται στο κόστος κτήσεως. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε συγγενείς επιχειρήσεις κατά την 30η 

Ιουνίου 2021 έχει ως εξής: 

 
 

 

9.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) 

 
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρίας 

αναλύεται ακολούθως: 

30.06.2021 31.12.2020

Μέθοδος ενοποίησης καθαρής θέσης

DOPPLER SRL Ιταλία Εμπορία, Υπηρεσίες 0,00% 50,00%

Doppler Elevator Co., Ltd. Κίνα

Παραγωγή και εγκαταστάσεις 

ανελκυστήρων 10,00% 10,00%

GTECH DOPPLER ELEVATORS (P) LIMITED Ινδία Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων 50,00% 50,00%

Συμμετοχή %

ΔραστηριότηταΕπωνυμία Εταιρίας Χώρα

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

DOPPLER SRL 0,00 18.681,99 0,00 0,00

Doppler Elevator Co., Ltd. 674.698,83 661.631,53 725.200,00 725.200,00

GTECH DOPPLER ELEVATORS (P) LIMITED 0,00 0,00 0,00 0,00

674.698,83 680.313,52 725.200,00 725.200,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Με τις νέες φορολογικές διατάξεις ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες ορίζεται σε είκοσι δύο τοις 

εκατό (22%), ενώ στη χρήση 2020 ήταν 24%. 

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα λογιστικά κέρδη με τις 

φορολογικές διαφορές δήλωσης, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που αναφέρονται σ’ αυτές θεωρούνται 

προσωρινές μέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και την έκδοση της 

σχετικής έκθεσης με την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζημιές που 

μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις, στο βαθμό που είναι αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, 

μπορούν να συμψηφισθούν, για τις εταιρίες του εσωτερικού, με τα κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων 

που ακολουθούν.  

Ο Όμιλος δεν σχημάτισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για θυγατρικές που έχουν σωρευμένες 

φορολογικές ζημίες για το λόγο ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί η ακριβής χρήση έναρξης πραγματοποίησης 

κερδών και η κυλιόμενη παρέλευση του δικαιώματος συμψηφισμού τέτοιων ζημιών στο μέλλον. 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την χρήση που μια απαίτηση 

πραγματοποιείται ή μια υποχρέωση διακανονίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 

που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος έχει ως εξής: 

 
 

Η χρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος (αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση), στα 

αποτελέσματα χρήσεως, περιέχει τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν κυρίως από 

λογισθέντα έσοδα-κέρδη τα οποία θα φορολογηθούν σε μελλοντικό χρόνο. Η πίστωση για 

αναβαλλόμενους φόρους (αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) περιέχει κυρίως προσωρινές 

φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από συγκεκριμένες προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά 

εκπεστέες κατά την πραγματοποίηση τους. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης 

φορολογίας συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού και οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήματος εισπραττόμενους από την 

ίδια φορολογική αρχή. 

 

01.01 - 30.6.2021 01.01 - 30.6.2020 01.01 - 30.6.2021 01.01 - 30.6.2020

Τρέχων φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος 1.080,87 27.234,65 (84.180,15) 27.234,65 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων

χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.080,87 27.234,65 (84.180,15) 27.234,65 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020

(αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) 1.077.606,06 

Πίστωση (Χρέωση) στα αποτελέσματα χρήσεως 1.080,87 

Αναβαλλόμενος φόρος αλλαγής λογιστικής πολιτικής 0,00 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

(αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) 1.078.686,92 

Πίστωση (Χρέωση) στα αποτελέσματα χρήσεως (84.180,15)

Αναβαλλόμενος φόρος αλλαγής λογιστικής πολιτικής 0,00 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020

(αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) 994.506,77
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού του Ομίλου και της Εταιρείας 

προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 

10.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 

11.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 

Το κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, ανέρχεται σε: 

 
 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να 

ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές 

καταστροφές, κλοπές κ.λ.π. 

 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 (496.032,81) (553.084,45)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 (2.092,00) 299,99

Αποθέματα 0,00 0,00 0,00 0,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.400.653,28 1.527.985,39 0,00 0,00

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 46.210,62 50.919,32 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 16.405,88 18.083,25 0,00 0,00

Υποχρεώσεις 13.672,22 17.367,50

Διαφορά από μεταβολή συντελεστών φόρου 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιστρεπτέος φόρος αναγνωρεισθέντων ζημιών 15.689,59 17.115,92 0,00 0,00

1.492.631,59 1.631.471,38 (498.124,81) (552.784,45)

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 994.506,78 1.078.686,92 

Αναβαλλόμενη

φορολογική υποχρέωση

Αναβαλλόμενη

φορολογική απαίτηση

Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Δοσμένες εγγυήσεις 6.151,10 6.151,10 6.151,10 6.151,10

Γραμμάτια εισπρακτέα (μάκρο) 0,00 0,00 0,00 0,00

Καταβολές σε θυγατρική προοριζόμενες για 

αύξηση κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

6.151,10 6.151,10 6.151,10 6.151,10

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορεύματα 229.188,24 288.645,44 229.188,24 288.645,44 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 1.439.624,73 1.008.304,71 1.439.624,73 1.008.304,71 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά 3.653.520,64 3.464.974,64 3.653.520,64 3.464.974,64 

5.322.333,61 4.761.924,79 5.322.333,61 4.761.924,79 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2021 30.06.2020

Ο ΟΜΙΛΟΣ 4.755.199,93 4.460.590,42 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4.755.199,93 4.460.590,42 
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12.  ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 
εξής: 

 
 
 

Η εταιρεία έχει αναλάβει ενέργειες για όποιες περιπτώσεις καθυστερημένων απαιτήσεων έκρινε ότι είναι 

επιδιώξιμη η είσπραξη της απαίτησης και έχει ασκήσει αστικές και ποινικές διώξεις κατά των οφειλετών. 

Οι περιπτώσεις αυτές βρίσκονται σε διάφορα στάδια διαδικασίας. 

Η διοίκηση της εταιρείας, παρακολουθεί όλες τις περιπτώσεις, προβαίνοντας σε όλες τις ενδεδειγμένες 

ενέργειες και χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο για τον περιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας από 

επισφάλεια.  

H Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολόγισε τις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων 

αυτών. 

Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, οι εμπορικές απαιτήσεις ομαδοποιήθηκαν 

βάσει κοινών χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου και των ημερών σε καθυστέρηση.  

 

13.  ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 

Τα ταμιακά διαθέσιμα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 

Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως είναι εκφρασμένοι κυρίως σε Ευρώ και Δολάριο Η.Π.Α. και τοκίζονται 

με κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και με βάση τα επιτόκια των τραπεζών για 

υπόλοιπα σε λογαριασμούς όψεως και καταθέσεων. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως 

προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία.  

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Πελάτες 10.475.093,93 10.943.573,41 10.228.634,25 10.641.207,92 

Επιταγές εισπρακτέες 1.144.141,77 1.136.760,81 1.144.141,77 1.136.760,81 

Γραμμάτια εισπρακτέα 6.723.011,83 6.723.011,83 6.723.011,83 6.723.011,83 

Καταβολές έναντι εισπρακτέων αξιογράφων (1.438.162,34) (1.438.162,34) (1.438.162,34) (1.438.162,34)

Υποσχετικές εισπρακτέες 473.170,33 211.927,73 473.170,33 211.927,73 

Προκατ/νοι και παρακρ/νοι φόροι 253.833,12 265.689,15 247.266,02 257.561,81 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.199.421,36 1.083.305,52 1.199.421,36 1.083.305,52 

Λοιπές απαιτήσεις 393.435,20 275.717,84 343.251,24 220.516,84 

Υποσύνολο 19.223.945,20 19.201.823,95 18.920.734,46 18.836.130,12 

Μείον:

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (8.292.307,89) (8.292.307,89) (8.292.307,89) (8.292.307,89)

Σύνολο 10.931.637,32 10.909.516,06 10.628.426,57 10.543.822,23 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.6.2021 31.12.2020 30.6.2021 31.12.2020

Ταμείο 11.151,18 12.117,85 11.151,18 12.117,85 

Καταθέσεις όψεως 447.021,26 213.939,88 432.411,87 209.839,30 

458.172,44 226.057,73 443.563,05 221.957,15 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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14.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

 

 
 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και ανέρχεται σε € 1.060.001.00, 

διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10  εκάστη. 

 

 Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών. 

 

15.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 
Τα λοιπά αποθεματικά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020 

Τακτικό αποθεματικό 224.007,75  224.007,75  224.007,75  224.007,75  
Αποθεματικά φορολογικών νόμων 702.885,67  702.885,67  702.885,67  702.885,67  
Φορολογημένο αποθεματικό Ν.3220/04 47.138,59  47.138,59  47.138,59  47.138,59  
Ειδικό φορολ/νο αποθ/κό για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε 
επενδυτικό πρόγραμμα Ν. 3299/2004 327.178,70  327.178,70  327.178,70  327.178,70  
Ειδικό αποθεματικό Ν.3299/2004 1.501.427,17  1.479.465,85  1.501.427,17  1.479.465,85  
Αποθεματικό αναλογιστικής μελέτης (41.745,01) (41.745,01) (41.745,01) (41.745,01) 
Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών 
στοιχείων (104.933,49) (104.933,49) (104.933,49) (104.933,49) 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών 624,01  807,60  0,00  0,00  

  2.656.583,39  2.634.805,66  2.655.959,38  2.633.998,06  

 
 
(α) Τακτικό αποθεματικό  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού αποθεματικού», 

κατά το ποσό που ισούται με το 5% των ετήσιων, μετά από φόρους, κερδών-είναι υποχρεωτική μέχρι να 

φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό» 

Νόμισμα 30.6.2021 31.12.2020 30.6.2021 31.12.2020

Ευρώ 249.206,41 108.239,03 235.894,31 105.438,50 

Δολάριο Η.Π.Α. 207.662,94 116.513,10 207.662,94 116.513,10 

Λίρα Αγγλίας 5,80 5,55 5,80 5,55 

Λέβα Βουλγαρίας 0,00 1,04 0,00 0,00 

Νέο Λέι Ρουμανίας 132,29 134,01 0,00 0,00 

Δηνάριο Σερβίας 1.165,00 1.165,00 0,00 0,00 

458.172,44 226.057,73 443.563,05 221.957,15 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός μετοχών 

(τεμάχια)

Ονομαστική αξία 

μετοχής

Μετοχικό 

κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο

31.12.2020 10.600.010 0,10 1.060.001,00 5.146,21 1.065.147,21 

30.06.2021 10.600.010 0,10 1.060.001,00 5.146,21 1.065.147,21 
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προορίζεται προς κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών, διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, 

μπορεί όμως να συμψηφισθεί με συσσωρευμένες ζημιές.  

 
(β) Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων  
 

Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας 

οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της 

διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας 

επενδύσεων. Η φορολόγηση αυτών γίνεται με τους συντελεστές που θα ισχύουν κατά το χρόνο της 

διανομής τους, η οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 
 
(γ) Ειδικό φορολ/νο αποθ/κό για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό πρόγραμμα Ν. 3299/2004 
 

Το αποθεματικό αυτό, ποσού € 327.178,70 σχηματίστηκε στη χρήση 2007 προς κάλυψη της ίδιας 

συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου του Ν. 3299/2004, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. 

 

(δ) Ειδικό αποθεματικό Ν. 3299/2004 
 

Το αποθεματικό αυτό, ποσού ύψους € 1.501.427,17αφορά την μεταφορά από τα αποτελέσματα εις νέο 

την απόσβεση της επιχορήγησης του Ν. 3299/2004 του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

16.  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση την ελληνική νομοθεσία οι Εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν στους μετόχους 

τους, το 35% των κερδών μετά από φόρους και μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό (μετά την 

έγκριση της διανομής τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων). 

 

Λόγω ζημιών προηγούμενων χρήσεων που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη από κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021. 

 

17.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 
Τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από 

ελληνικές τράπεζες και είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από 

την ημερομηνία του ισολογισμού καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ενώ τα ποσά που 

είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Η εύλογη αξία του 

δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στα βιβλία. 

30.06.2021 31.12.2020

Αφορολόγητη έκπτωση Ν. 2601/1998 255.974,74 255.974,74 

Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3220/2004 441.689,92 441.689,92 

Αφορολόγητο αποθεματικό από εισοδήματα φορολογηθέντα 5.221,01 5.221,01 

702.885,67 702.885,67 

Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται, με βάση το χρόνο εξόφλησης τους, 

ως ακολούθως: 

 
 

Τα τραπεζικά ομολογιακά δάνεια αφορούν: 

Ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού € 4.000.000,00 από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ με υπόλοιπο την 

30.06.2021 ύψους  € 2.650.000,00  , διαιρούμενο σε σαράντα (40) κοινές, ανώνυμες ομολογίες, τιμής 

διαθέσεως εκάστης ίσης προς € 100.000,00, που είχε ληφθεί την 29.12.2005 για την αποπληρωμή 

βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 1.700.000,00 και για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 

ποσού € 2.300.000,00. Η εταιρεία συμφώνησε με την τράπεζα τους εξής όρους αποπληρωμής: 2019-2023: 

60.000,00€ ετησίως, 2024: 70.000,00€ ετησίως, 2025: 80.000,00€ ετησίως, 2026: 790.000,00€ ετησίως και 

2027: 1.560.000,00€ ετησίως. Για το 2020 η εταιρεία σε συμφωνία με την τράπεζα μετέφερε τις δόσεις του 

κεφαλαίου, ύψους 60.000€ στη λήξη του δανείου. Ο τόκος υπολογίζεται με επιτόκιο αναγγελόμενο 

EURIBOR εξαμήνου προσαυξημένο με περιθώριο 4,00%. Όταν το Euribor είναι αρνητικό ισχύει μηδενικό 

επιτόκιο βάσης.  

 

Τα κυριότερα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια αφορούν: 

α) Μακροπρόθεσμο δάνειο συνολικού ποσού € 1.852.000,00 από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  με 

υπόλοιπο την 30.06.2021 ύψους € 517.628,31 ελήφθη την 27.07.2007 με εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου. Η εξόφληση θα γίνει σε 7 εξαμηνιαίες  δόσεις με τελευταία καταβολή την 02.01.2023. Ο 

τόκος υπολογίζεται με επιτόκιο Euribor εξαμήνου προσαυξημένο με περιθώριο 4,00% και εισφορά Ν. 

128/75 ( 0,60%) . Όταν το Euribor είναι αρνητικό ισχύει μηδενικό επιτόκιο βάσης.  

β) Μακροπρόθεσμο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στo πλαίσια προγράμματος COSME συνολικού ποσού € 

500.000,00 από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  με υπόλοιπο την 30.06.2021 ύψους € 341.357,19 

ελήφθη την 02.08.2018. Στις 02/08/2018 συμφωνήθηκε η αποπληρωμή του δανείου σε 9 εξαμηνιαίες 

δόσεις των 55.555,56 € με την τελευταία καταβολή της δόσης στις 02/08/2023. Για το 2020 η εταιρεία σε 

Μακροπρόθεσμα 30.06.2021 31.12.2020

Τραπεζικά ομολογιακά δάνεια 2.620.000,00 2.680.000,00 

Τραπεζικά δάνεια (μάκρο) 4.404.603,75 4.569.072,11 

7.024.603,75 7.249.072,11 

Βραχυπρόθεσμα

Τραπεζικά δάνεια (βρα) 4.640.021,92 4.411.614,56 

Μακροχρόνια δάνεια πληρωτέα στους επόμενους 12 μήνες 708.962,89 708.962,89 

5.348.984,81 5.120.577,45 

Σύνολο δανείων 12.373.588,56 12.369.649,56 

Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2021 31.12.2020

Μέσα σε έναν χρόνο 708.962,89 708.962,89 

Από 2 - 5 έτη 5.288.796,59 2.958.954,53 

Μετά από 5 έτη 1.735.807,16 4.290.117,58 

Σύνολο δανείων 7.733.566,64 7.958.035,00 

Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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συμφωνία με την τράπεζα μετέφερε την δόση κεφαλαίου πληρωτέα τον Αύγουστο 2020, ύψους 

55.555,56€ στη λήξη του δανείου. Ο τόκος υπολογίζεται με επιτόκιο Euribor εξαμήνου  προσαυξημένο 

με περιθώριο 4,00%. Όταν το Euribor είναι αρνητικό ισχύει μηδενικό επιτόκιο βάσης. 

γ) Μακροπρόθεσμο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στo πλαίσια προγράμματος Παροχής Εγγύησης Δανείων 

επιχειρήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε συνολικού ποσού € 

500.000,00 από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  με υπόλοιπο την 30.06.2021 ύψους € 512.776,16 

ελήφθη την 20.11.2020. Περιλαμβάνει περίοδο χάριτος 13 μηνών και η αποπληρωμή του δανείου σε 8 

εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις με πρώτη δόση καταβλητέα την 31.12.2021 και ύψους των 62.500,00 € 

με την τελευταία καταβολή της δόσης στις 30.06.2025. Ο τόκος υπολογίζεται με επιτόκιο Euribor 

εξαμήνου  προσαυξημένο με περιθώριο 4,50% και εισφορά Ν. 128/75 ( 0,60%). Όταν το Euribor είναι 

αρνητικό ισχύει μηδενικό επιτόκιο βάσης. 

 

Την 30.06.2021 υφίστανται υποχρεώσεις δανείων ποσού € 1.113.885,83 στην Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος υπό ειδική εκκαθάριση και για τις οποίες έγινε διακανονισμός εξόφλησής την 31.03.2016. H 

εξόφληση θα γίνει σε 28 τριμηνιαίες δόσεις με τελευταία καταβολή την 31.03.2026. Ο τόκος υπολογίζεται 

με Euribor τριμήνου, πλέον 3,00% περιθώριο,πλέον της εισφοράς νόμου 128/75  0,60%. Για το 2020 η 

εταιρεία σε συμφωνία με την τράπεζα μετέφερε τις  δόσεις κεφαλαίου Ιούνιο και  Σεπτέμβριο 2020, ύψους 

52.955,62€ η καθεμία στη λήξη του δανείου. Επίσης τηρείται ως μακροπρόθεσμη υποχρέωση σε ξεχωριστό 

δανειακό λογαριασμό οφειλή ύψους € 724.572,75 προς διαγραφή μετά την ομαλή αποπληρωμή του 

δανείου ρύθμισης. 

 

Μακροπρόθεσμο δάνειο συνολικού ποσού €1.200.000,00 από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με υπόλοιπο την 

30.06.2021 ύψους € 1.074.400,46 ελήφθη την 13/01/2006. Τηρείται το πρόσθετο σύμφωνο ρύθμισης που 

υπογράφηκε στις 09/11/2017 σύμφωνα με το οποίο έχουμε έρθει στον εξης διακανονισμό με την τράπεζα: 

1ο -5ο  έτος: 24.000,00 € ετησίως για την αποπληρωμή κεφαλαίου, 6ο-10ο έτος: 48.000,00 ετησίως για την 

αποπληρωμή του κεφαλαίου και 11ο -15ο έτος: αποπληρωμή του κεφαλαίου πλέον τους τόκους. Ο τόκος 

υπολογίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο χορηγήσεων της τράπεζας (9,15%) πλέον περιθωρίου (-6,15)=3,00% 

σήμερα και εισφορά Ν. 128/75 (0,60%). 

 

Μακροπόθεσμο τοκοχρεωλυτικό δάνειο από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με υπόλοιπο την 30.06.2021  € 

410.537,11 δεύτερο τοκοχρεωλυτικό δάνειο από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με υπόλοιπο την 30.06.2021 € 

404.731,53  και τρίτο τοκοχρεωλυτικό δάνειο από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με υπόλοιπο την 30.06.2021 € 

262.592,94. Ο τόκος υπολογίζεται με επιτόκιο Euribor 360 ημερών μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθωρίου 

5,00% και της εισφοράς  Ν. 128/75 (0,60%). Όταν το Euribor είναι αρνητικό ισχύει μηδενικό επιτόκιο 

βάσης. Όλα τα προαναφερθέντα δάνεια της Πειραιώς έχουν ρυθμιστεί με την τράπεζα βάσει σύμβασης 

που υπογράφηκε στις 27/03/2018. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το 50% (τμήμα Α’) των οφειλών των δανείων 

θα αποπληρωθεί σε 141 μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις,  με λήξη 27/03/2031 με επιτόκιο κυμαινόμενο 

μηνιαίας διάρκειας πλέον περιθώριο 5% και εισφοράς Ν. 128/75 (0,60%). Το υπόλοιπο 50% (τμήμα Β’) των 

οφειλών  με λήξη 27/03/2023 και με μηδενικό επιτόκιο είτε θα εξοφληθεί, είτε θα ρυθμιστεί εκ νέου με 

όρους και προυποθέσεις που θα συμφωνηθούν τότε. Το μέρος του κεφαλαίου των τοκοχρεωλυτικών 
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δόσεων από τον 7ο έως τον 12ο του 2020 θα επιμεριστεί στις εναπομείνασες δόσεις μέχρι τη λήξη του 

δανείου, ύστερα από συμφωνία με την τράπεζα 

 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης. Οι εύλογες αξίες των 

ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζουν τα ανωτέρω υπόλοιπα λόγω των κυμαινόμενων 

επιτοκίων και της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι 

κυμαινόμενα, πλέον του περιθωρίου της Τράπεζας και της εισφοράς Ν. 128/75 (0,60%).       

 
Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις € 11.218.773,87 για 

εξασφάλιση των ανωτέρω δανείων.  

 

18.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
Σύμφωνα με το ισχύων ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε 

περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το χρόνο 

προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζομένου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησής του. Η 

υποχρέωση της Εταιρείας προς τους εργαζόμενος για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το 

χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός έχει προσδιοριστεί μέσω αναλογιστικής μελέτης. 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για παροχές στους εργαζόμενους που παρουσιάζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2021 31.12.2020 

Υπόλοιπο έναρξης 117.091,86  116.952,23  

Σύνολο χρέωσης στ΄ αποτελέσματα 8.237,00  (8.986,00) 

Αποθεματικό αναλογιστικής μελέτης 0,00  14.753,00  

Πληρωθείσες αποζημιώσεις (9.011,65) (5.627,37) 

Υπόλοιπο τέλους 116.317,21  117.091,86  

 

19.  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Η Εταιρεία έχει λάβει επιχορηγήσεις για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις σαν αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων με 

την σταθερή μέθοδο και με ετήσιους συντελεστές, ανάλογους με τους συντελεστές απόσβεσης των 

περιουσιακών στοιχείων για τα οποία λήφθηκαν. 

 

Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως εξής: 

 

30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπα έναρξης 812.762,86 848.412,44 

Πλέον: Εισπράξεις επιχορηγήσεων 0,00 87.467,04 

Μείον: Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις (σημ. 23.2) (35.721,86) (123.116,62)

Υπόλοιπα τέλους 777.041,00 812.762,86 

Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Σημειώνεται ότι, στο άρθρο 8 του Ν.3299/2004 αναφέρεται ότι τα ποσά των επιχορηγήσεων που 

εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εμφανίζονται σε λογαριασμό 

αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την 

ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την 

παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10. Το αποθεματικό αυτό 

δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα 

διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Aν 

κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε 

φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 

που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής. Η εταιρεία, δεν θα διανείμει και δεν θα 

κεφαλαιοποιήσει την επιχορήγηση αυτή, πριν τη συμπλήρωση της δεκαετίας και ως εκ τούτου δεν έχει 

γίνει καμία διανομή και κεφαλαιοποίηση της επιχορήγησης αυτής μέχρι τώρα. 

 

20.  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται 

ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020 

Προμηθευτές 2.467.613,04  2.634.212,04  2.453.461,75  2.424.464,87  

Επιταγές πληρωτέες 996.381,69  855.216,84  996.381,69  855.216,84  

Υποσχετικές πληρωτέες 600.376,77  738.937,97  600.376,77  738.937,97  

Προκαταβολές πελατών 2.520.686,40  1.788.671,79  2.456.969,74  1.788.671,79  

Λοιπές υποχρεώσεις 83.675,11  80.293,80  83.675,11  80.293,80  

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και πληρωτέοι φόροι 266.900,41  333.197,63  266.900,41  333.197,63  

Δουλευμένα έξοδα 230.462,09  30.166,30  162.762,09  21.466,30  

  7.166.095,51  6.460.696,37  7.020.527,56  6.242.249,20  

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 30 – 180 
ημέρες για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 
 
Την 30/6/2021 υπάρχουν υποχρεώσεις ποσού € 91.196,06  σε ασφαλιστικούς φορείς οι οποίες έχουν 
υπαχθεί σε ρύθμιση.  
 
 

21.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Οι υποχρεώσεις από φόρους εισοδήματος που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται 

ως εξής: 

 
 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 8.830,00 8.830,00 0,00 0,00

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.830,00 8.830,00 0,00 0,00 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η εταιρεία δεν σχημάτισε σε βάρος των αποτελεσμάτων πρόβλεψη για  πιθανές διαφορές φορολογικού 

ελέγχου που θα προκύψουν κατά την μελλοντική διενέργεια φορολογικού ελέγχου, λόγω των 

φορολογικών ζημιών των ανέλεγκτων χρήσεων, καθώς και των φορολογικών αναμορφώσεων των 

αποτελεσμάτων που έχουν δηλωθεί. Η διαφορά των προβλέψεων με τους φόρους που τελικώς θα 

επιβληθούν από τον φορολογικό έλεγχο, θα επηρεάσει το φόρο εισοδήματος στη χρήση που θα λάβει 

χώρα ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών.  

 

22.  ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

 
22.1   ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 
Οι πωλήσεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 

 
22.2 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Τα άλλα έσοδα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως  εξής: 

 
 

 
22.3 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Είδος δαπάνης 01.01 - 
30.06.2021 

01.01 - 
30.06.2020 

01.01 - 
30.06.2021 

01.01 - 
30.06.2020 

Αμοιβές, έξοδα & προβ. Αποζ. Προσ. 1.662.605,94  1.598.036,68  1.616.812,74  1.574.370,37  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 280.902,47  229.391,30  220.453,91  180.241,61  

Παροχές τρίτων 210.111,26  290.045,81  210.111,26  290.045,81  

Φόροι τέλη 12.616,82  13.459,48  12.616,82  13.459,48  

Διάφορα έξοδα 457.377,52  505.062,30  454.819,52  504.895,14  

Αποσβέσεις 214.640,19  224.534,20  214.640,19  224.534,20  

Προβλέψεις / απομείωση 0,00  0,00  0,00  0,00  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.180.434,70 1.350.950,90 1.180.434,70 1.350.950,90 

Πωλήσεις προιόντων 3.871.886,98 3.687.862,17 3.871.886,98 3.687.862,17 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 2.214.420,35 2.108.394,26 2.214.420,35 2.108.394,26 

Πωλήσεις υπηρεσιών 156.543,16 196.872,36 43.243,16 102.857,36 

7.423.285,19 7.344.079,69 7.309.985,19 7.250.064,69 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Επιδοτήσεις 149.893,39 1.742,25 149.893,39 1.742,25 

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 217.447,43 187.940,82 217.447,43 187.940,82 

Έσοδα απο προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 0,00 35.379,20 0,00 35.379,20 

Ενοίκια 300,00 0,00 300,00 0,00 

Διάφορα έσοδα 84.592,46 23.860,07 72.321,27 23.860,07 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 736,06 11.949,58 736,06 11.949,58 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις 35.721,86 58.826,76 35.721,86 58.826,76 

488.691,20 319.698,68 476.420,01 319.698,68 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ζημία από καταστροφή παγίων 0,00  0,00  0,00  0,00  

Κόστος αποθεμάτων  4.755.199,93  4.460.541,78  4.755.199,93  4.460.541,78  

Σύνολα 7.593.454,13  7.321.071,56  7.484.654,37  7.248.088,40  

          

Κατανεμημένο σε         

Κόστος πωληθέντων 6.211.326,80  5.908.766,97  6.152.326,80  5.855.116,97  

Έξοδα διαθέσεως 810.521,94  803.925,95  765.318,21  803.925,95  

Έξοδα διοικήσεως 509.387,04  538.963,31  507.349,00  519.630,15  

Άλλα έξοδα 62.218,35  69.415,32  59.660,35  69.415,32  

Αποτελέσματα από συγγενείς εταιρείες 0,00  0,00  0,00  0,00  

Σύνολα 7.593.454,13  7.321.071,55  7.484.654,36  7.248.088,40  

 
 
22.4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) 

 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως  

εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 01.01 - 
30.06.2021 

01.01 - 
30.06.2020 

01.01 - 
30.06.2021 

01.01 - 
30.06.2020 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 328.082,45  330.005,28  327.396,84  329.332,99  

Πιστωτικοί τόκοι (9,08) (23,95) (9,08) (23,95) 

  328.073,37  329.981,33  327.387,76  329.309,04  

 

23.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

(α) Συναλλαγές με εταιρείες του Ομίλου 

 

Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά 

πλαίσια λειτουργίας του Ομίλου. Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης δεν καλύπτονται από εμπράγματες 

εξασφαλίσεις, είναι άτοκα και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των 

χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιριών. Η Διοίκηση της Εταιρείας γενικά δεν 

θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναμία είσπραξης της απαίτησης της από την συγγενή 

εταιρία και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι της 

απαίτησης. Οι πωλήσεις, οι αγορές, τα έσοδα, τα έξοδα, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου με 

τις συνδεόμενες εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

 
01/01/2021 - 30/06/2021 

Πωλήσεις 
προς 

Αγορές 
από 

Έσοδα 
από 

Έξοδα 
σε 

Απαιτήσεις 
από 

Υποχρεώσεις 
προς 

Θυγατρικές εταιρείες             

DOPPLER MANUFACTURERS LIMITED 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

DOPPLER LIFT ROMANIA S.R.L. 0,00  0,00  0,00  0,00  12.645,96  0,00  

DOPPLER DOO SIMANOVCI  0,00  0,00  0,00  0,00  7.004,40  0,00  

  0,00  0,00  0,00  0,00  19.650,36  0,00  
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Συγγενείς εταιρείες             

GETECH DOPPLER ELEVATORS PVT. LTD 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.835,26  

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.835,26  

 

 
01.01 - 30.06.2020 

Πωλήσεις 
προς 

Αγορές 
από 

Έσοδα 
από 

Έξοδα 
σε 

Απαιτήσεις 
από 

Υποχρεώσεις 
προς 

Θυγατρικές εταιρείες             

DOPPLER MANUFACTURERS LIMITED 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  58.075,00  

DOPPLER-BG LIMITED 0,00  0,00  0,00  0,00  3.670,00  0,00  

DOPPLER LIFT ROMANIA S.R.L. 0,00  0,00  0,00  0,00  12.645,96  0,00  

DOPPLER DOO SIMANOVCI  0,00  0,00  0,00  0,00  7.004,40  0,00  

  0,00  0,00  0,00  0,00  23.320,36  58.075,00  

              

Συγγενείς εταιρείες             

DOPPLER SRL 0,00  0,00  0,00  0,00  5.515,00  0,00  

GETECH DOPPLER ELEVATORS PVT. LTD 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.835,26  

  0,00  0,00  0,00  0,00  5.515,00  1.835,26  

 

 

 (β) Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Οι αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταλογίσθηκαν εντός της περιόδου που έληξε την 

30η Ιουνίου 2021 και 2020 ήταν οι εξής: 

      Ο ΟΜΙΛΟΣ & Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      

01.01 - 
30.6.2021 

01.01 - 
30.6.2020 

Αμοιβές έμμισθης σχέσης εργασίας 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με 
εργοδοτικές εισφορές     55.887,80 70.396,43 

Λοιπά     14.649,00 0,00 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου     29.649,00 14.485,56 

      100.185,80 84.881,99 

 

Αντίστοιχα οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από και προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν ως 

ακολούθως: 

      Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      30.06.2021 30.6.2020 30.06.2021 30.6.2020 

Απαιτήσεις από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  1.699,00  4.670,63  1.609,00  4.670,63  

Απαιτήσεις από διαχειριστές θυγατρικών εξωτερικού 55.201,00  55.201,00  0,00  0,00  

Υποχρεώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  (5.598,37) (5.768,00) (5.598,37) (5.768,00) 

 

  
51.301,63  54.103,63  (3.989,37) (1.097,37) 

 

24.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Ομίλου αποτελούνται από τραπεζικές 

καταθέσεις και χορηγήσεις, εμπορικές απαιτήσεις, συμμετοχές καθώς και βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Δεν υφίστανται διαφορές μεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων 
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λογιστικών αξιών των χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 

δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

25.  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
25.1 ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΕΙΕΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές 

υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του 

Ομίλου εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν (πέραν αυτών που αναφέρονται στη σημείωση 12) σημαντικές επίδικες 

υποθέσεις που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση 

ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρίας κσι του Ομίλου.   

 

 

25.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Η Εταιρεία εκδίδει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων υπέρ πελατών και προμηθευτών, οι 

οποίες κατά την 30.06.2021 ήταν μηδέν.  

 

 

25.3 ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, για τις ανέλεγκτες χρήσεις, που παραθέτονται κατωτέρω, δεν 

έχουν καταστεί οριστικές. Οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές από τη σύστασή τους. 

Επωνυμία Εταιρίας Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

1. ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 2014-20 

2. DOPPLER MANUFACTURERS LIMITED 2008 - 2020 

3. DOPPLER LIFT ROMANIA S.R.L. 2010-20 

4. Doppler doo Simanovci 2015-20 

5. Doppler Albania 2015-20 

 

26.  ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 
Τα βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος / (ζημία) της χρήσης 

που αναλογεί στους κοινούς μετόχους της μητρικής, με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών 

σε κυκλοφορία, κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 

Τα απομειωμένα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (diluted earnings per share) υπολογίζονται διαιρώντας το 

καθαρό κέρδος / (ζημία) της χρήσης που αποδίδεται στους μετόχους της μητρικής, με τον μέσο 

σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, με τις επιδράσεις όλων 

των δυνητικών τίτλων των μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές. Η Εταιρεία δεν έχει καμία κατηγορία 

δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές. 
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Ο υπολογισμός των βασικών και απομειωμένων κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως εξής: 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.01 - 
30.6.2021 

01.01 - 
30.6.2020 

01.01 - 
30.6.2021 

01.01 - 
30.6.2020 

Ζημίες που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής (94.345,94) (8.146,99) (109.817,07) 19.600,58  
Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών 10.600.010  10.600.010  10.600.010  10.600.010  

Βασικές ζημίες ανά μετοχή (€) (0,0089) (0,0008) (0,0104) 0,0018  

 

 

27.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.6.2021 30.6.2020 30.6.2021 30.6.2020 

Μισθωτοί 103  82  102  81  

Ημερομίσθιοι 86  94  86  94  

Σύνολο 189  176  188  175  

 

28.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

28.1 COVID-19 

 
Από το Μάρτιο του 2020, λόγω της επίδρασης της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 

παγκοσμίως, η εταιρεία εμφάνισε μείωση του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το προηγούμενο 

αντίστοιχο διάστημα. 

Με την έναρξη της πανδημίας, η εταιρεία προετοιμάστηκε στο μεγαλύτερο βαθμό για την προσαρμογή της 

στις νέες συνθήκες με στόχο την ομαλή και ασφαλή συνέχιση των εργασιών.  

Η εταιρεία έκανε χρήση των ευεργετικών μέτρων της πολιτείας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη 

διατήρηση των θέσεων απασχόλησης των εργαζομένων και θα συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Η πρόβλεψη της εταιρείας για το επόμενο διάστημα και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία των 

παραγγελιοληψιών είναι θετική για να προσεγγίσει τα επίπεδα του κύκλου εργασιών της χρήσης 2020. 

Όμως, η περαιτέρω εξέλιξη, η διάρκεια και η επίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού δεν μπορεί να 

προβλεφθεί γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί το σύνολο των μέτρων της πολιτείας για την 

ενίσχυση των επιχειρήσεων και γενικά είναι εξαιρετικά αβέβαιη και ρευστή η κατάσταση στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Είναι δυνατόν, οι περαιτέρω εξελίξεις στην πανδημία του κορωνοϊού να οδηγήσουν σε αρνητικές 

αποκλίσεις από τις προβλέψεις της εταιρείας και του ομίλου. 

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί 

επιτυχώς η πορεία της εταιρείας.  
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28.2 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Με επιτυχία προχώρησε το 2021 η διάθεση στην αγορά του νέου μοντέλου θαλάμου EASE, επαναστατικής 

σχεδίασης, που συνδυάζει ταυτόχρονα υψηλή αισθητική, πολυμορφία, αντοχή και καλή τιμή. Ταυτόχρονα 

εξασφαλίστηκε δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με τίτλο «Θάλαμος ανελκυστήρων με πλαϊνά από κυψέλη 

αλουμινίου» που κατοχυρώνει την αποκλειστικότητα για την εταιρία μέχρι τις 10/03/2040. 

Ολοκληρώθηκαν η σχεδίαση και οι δοκιμές σε πειραματική εγκατάσταση στο χώρο του εργοστασίου, του 

πρωτοποριακού μοντέλου μετατροπής υδραυλικού ανελκυστήρα σε μηχανικό χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης, με στόχο μια αγορά που αριθμεί πάνω από 1,5 εκατομμύρια εγκαταστάσεις μόνο στην 

Ευρώπη. Με το προϊόν αυτό η εταιρία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την Παγκόσμια τάση και τα κίνητρα των 

Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Το εν λόγω μοντέλο δεν απαιτεί χώρο 

μηχανοστασίου δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο, καθώς ο χώρος του υπάρχοντος 

μηχανοστασίου μπορεί να διατεθεί για άλλη χρήση. Ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε διεθνές δίπλωμα 

Ευρεσιτεχνίας με τίτλο «Μέθοδος μετατροπής υδραυλικού ανελκυστήρα σε  μηχανικό χωρίς 

μηχανοστάσιο» που κατοχυρώνει την αποκλειστικότητα για την εταιρία μέχρι τις 03/12/2040.  

Στη φάση εργαστηριακών τεστ για την έκδοση Πιστοποιητικού CE και ΕΜΙ (ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας) βρίσκεται ηλεκτρονική συσκευή που αναπτύχθηκε από την εταιρία και με την οποία, μέσω 

GSM ή Wi-Fi ή Ethernet αποκαθίσταται επικοινωνία του εγκατεστημένου ανελκυστήρα με τον Server της 

εταιρίας, ώστε να παρακολουθείται σε real time η λειτουργία του και να παρέχονται after sales υπηρεσίες 

από τους Τεχνικούς της εταιρίας χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.  

 
Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων, τα 

οποία να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όμιλο, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια 

των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 
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