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‘Εκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/2020 
έως 31/12/2020 

Κύριοι μέτοχοι, 
Θέτουμε στη κρίση σας τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2020 για την διαχειριστική περίοδο από 1/1-31/12/2020. 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31/12/2020 
 

Περιουσιακά στοιχεία   2020   2019 
Πάγια  3.326.725,32  3.315.216,17 
Μείον: Αποσβεσμένα 3.148.658,04   3.136.991,72   
Αναπόσβεστα πάγια   178.067,28   178.224,45 
Λοιπά μη κυκλοφορουντα   19.838,98   20.828,98 
Απαιτήσεις   570.813,96   743.367,02 
Λοιπά    1.234.670,22   945.432,25 
Σύνολο ενεργητικού   2.003.390,44   1.887.852,70 
Καθαρή θέση και 
υποχρεώσεις         

Κεφάλαια και αποθεματικά   301.918,85   522.248,93 
Προβλέψεις   277.345,15   284.238,67 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις και 
προβλέψεις 

  500.000,00   500.000,00 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις   924.126,44   581.365,10 

Σύνολο καθαρής θέσης 
προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

  2.003.390,44   1.887.852,70 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  31/12/2020       
   2020  2019 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  1.018.612,11   1.953.648,01 

Λοιπά συνήθη έσοδα  68.957,58   21.164,26 

Παροχές σε εργαζόμενους  -718.670,03   -1.008.048,01 
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων 
στοιχείων -11.666,32   -18.817,73 

Λοιπά έξοδα και ζημιές  -883.263,71   -1.090.144,44 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  24.819,55   23.660,28 
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό 
ποσό)  -81.894,68   -113.918,21 

Αποτέλεσμα προ φόρων  -583.105,50   -232.455,84 

Φόροι  0,00   0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  -583.105,50   -232.455,84 
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Oι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2020 και 2019 έχουν ως 
εξής: 
 
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 
 

 31/12/2020   31/12/2019  
      

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.805.484,18 
90% 

 1.688.799,27 
89% 

Σύνολο ενεργητικού 2.003.390,44  1.887.852,70 
      

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 
ενεργητικό.  
      

Ίδια κεφάλαια                                        301.918,85 
21% 

 522.248,93 
48% 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.424.126,44  1.081.365,10 
      

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.   

      

Ίδια κεφάλαια 301.918,85 
15% 

 522.248,93 
28% 

Σύνολο παθητικού 2.003.390,44  1.887.852,70 
      

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την ελάχιστη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.   
      

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.805.484,18 
195% 

 1.688.799,27 
290% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 924.126,44  581.365,10 
  
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
 
Κύριοι μέτοχοι, 
Κατά την κρινόμενη χρήση τα αποτελέσματα είναι  ζημίες    583.105,50 € 
 
Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 39 διαγωνισμούς εκ των οποίων οι 4 αφορούσαν εγγραφή σε 
καταλόγους υπηρεσιών – πελατών, οι 20 ολοκληρώθηκαν με κατακύρωση σε άλλους 
πλειοδότες, οι 5 ακυρώθηκαν / αναβλήθηκαν και εκκρεμούν οι υπόλοιπες 10 εκ των οποίων 
σε 3 τουλάχιστον συμμετέχουμε με πολύ καλή ομάδα και καλή οικονομική προσφορά.  
 
Στην χρήση 2020 ανατέθηκαν στην εταιρείας μας οι κάτωθι συμβάσεις: 
  

1. Παροχή συμβουλών για την υποβοήθηση του έργου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου, με σκοπό 
την προέγκριση δημοπράτησης των έργων : α) ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ 
(Α’ΦΑΣΗ) και β) ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (Κ2) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΜΥΤΙΛΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ. 
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2. Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν.Ηλείας από τέλος 
οριοθέτησης ( (Χ.Θ.10+564)  έως τη γέφυρα Ασπρα Σπίτια (περί τη Χ.Θ. 25+500). 

3. Μελέτη κατασκευής Νέας Γέφυρας στη θέση «ΜΠΑΛΑΝΟΥ» Δήμου Μουζακίου. 
Παράγοντες που διακυβεύουν την προοπτική της εταιρείας ως προς την συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της. 
 
Στην κλεισμένη χρήση η Εταιρεία εντόπισε τους ακόλουθους παράγοντες: 
Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των 1.735.756,35€. 
 
Περαιτέρω, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται σε 301.918,85€, ενώ το 
σύνολο του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 1.332.100,00€.  
 
Δημιουργείται κατά συνέπεια ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 
(πρώην άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20), δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας είναι μικρότερο του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Κατ’ ακολουθία 
τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ως μέτρα αντιμετώπισης τα κάτωθι: 
 
α. Αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μέσω της μείωσης του μετοχικού 
κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέχρι του ποσού του 1εκ. € 
β. Κεφαλαιοποίηση εντός της τρέχουσας χρήσης 2021, του κονδυλίου «Καταθέσεις 
Μετόχων» όπως αυτό εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2020. 
γ. Υλοποίηση των παρακάτω προτεινόμενων από το Δ.Σ. ενεργειών:  

1. Μείωση του προσωπικού της εταιρείας (σε απόλυτες τιμές σήμερα το κόστος 
μισθοδοσίας ανέρχεται στις 50.000 ευρώ περίπου από τις 60.000 που την ανέλαβε η 
υφιστάμενη διοίκηση) στο απολύτως απαραίτητο, μετά από την ολοκλήρωση 
μελετών ή σταδίων αυτών όπου απαιτείτο επάνδρωση και αυτή έγινε με συμβάσεις 
έργου και ακόμα με απομάκρυνση στελεχών οι οποίοι δεν έχουν και δεν προβλέπεται 
να αποκτήσουν αντικείμενο εργασιών στο επόμενο διάστημα τέτοιο ώστε να 
δικαιολογούν το ύψος των αποδοχών τους. 

2. Επαναπροσδιορισμός και αναδιάρθρωση των παραγωγικών τμημάτων της εταιρείας 
με εσωτερικές μετακινήσεις και στελέχωσή τους μέσω νέων συνεργασιών στη βάση 
οικονομικότερων και ποιοτικότερων απαιτήσεων για να περιορισθεί οι δαπάνες από 
την αναγκαστική ανάθεση υπεργολαβίας μελετών λόγω έλλειψης του απαιτούμενου 
προσωπικού. 

3. Ενίσχυση της εσωτερικής εκπόνησης μελετών (in house). 
4. Περαιτέρω επέκταση του κύκλου συνεργασιών και μείωση του κόστους 

υπεργολάβησης μελετών. 
5. Επανακαθορισμός των μελετητικών πτυχίων της εταιρείας στη βάση των προσδοκιών 

ανάληψης μελετητικού αντικειμένου. 
6. Παρουσία της εταιρείας στις υπηρεσίες – πελάτες, από τις οποίες έχουμε 

απομακρυνθεί είτε λόγω αντικατάστασης των στελεχών των υπηρεσιών είτε λόγω 
ανασύστασής τους είτε λόγω εσωτερικών (της ΑΔΚ) διαδικασιών. 

7. Προβολή της εταιρείας με την δημιουργία νέας ιστοσελίδας, προσπάθεια 
επανασύνδεσης με το εξωτερικό. 
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8. Αξιοποίηση στο έπακρο όλων των υφιστάμενων γνωριμιών και επαφών μας. 
9. Μείωση των δαπανών παντός είδους. 

Επίσης η εταιρεία προβλέπει ότι μέχρι τέλους του έτους 2021 θα τιμολογήσει  από μελέτες 
το ποσό περίπου των 634.000,00€. 
Οι βασικότερες μελέτες από τις οποίες προβλέπονται έσοδα έως το τέλος του έτους είναι: 

1. Δήμος Αρταίων, αξιοποίηση παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ.  
2. Ανέγερση Σχολικών Μονάδων στην Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας. 
3. Κοινοπραξία Κτηματολόγιο ΚΤ5-15 και ΚΤ5-18. 
4. Μελέτη οδοποιίας Ρόδου – Λίνδου. 
5. Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού.  

 Έως σήμερα τα έσοδα της ανέρχονται στο ποσό των 684.549,07€, οπότε ο τζίρος της στο 
τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 1.318.549,07€. 
Να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 είναι πιθανόν να μην 
εισπραχθεί εγκαίρως τμήμα του ποσού των παραπάνω προβλέψεων εντός του 2021. 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Η εταιρεία είναι σε μία συνεχή διαδικασία έρευνας και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών για 
την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών της στον ραγδαίως μεταβαλλόμενο τομέα των 
τηλεπικοινωνιών. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
H επιχείρηση ακολουθεί συντηρητική γραμμή στη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων για την 
αποφυγή ανάλογων κινδύνων. Χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο τις δραστηριότητες της εξ 
ιδίων κεφαλαίων για να καλύψει τις χρηματοοικονομικές της ανάγκες. 
 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητα ακίνητα (οικόπεδο και κτίριο) επί 
της οδού ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 106 στην περιοχή της Αθήνας. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Η Εταιρεία, δίνει έμφαση στο υψηλό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και το 
προσωπικό ήθος των στελεχών της. Τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας 
και στους Ασφαλιστικούς φορείς. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με 
βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τα 
διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το 
φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές 
της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα ότι οι πελάτες της Εταιρείας να 
αποτύχουν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. H ύφεση στην οποία έχει 
περιέλθει η ελληνική οικονομία και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά 
ενέχουν αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ζημιών που συνδέονται με τυχόν αδυναμία 
πελατών να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Ωστόσο, 
η Διοίκηση θεωρεί ότι η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου και 
λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα αντιμετώπισης δυσμενών καταστάσεων. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και δεν διαθέτει 
σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ. Ως εκ 
τούτου, δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος λόγω των  διακυμάνσεων της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας άλλων νομισμάτων έναντι του ευρώ. 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές τιμών στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού, η εταιρεία θέτει ως βασική προϋπόθεση συνεργασίας με 
τους προμηθευτές της, τη δέσμευση για σταθερές τιμές τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση. 
Επιπλέον βελτίωση των τιμών επιχειρείται, με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μέσω του 
όγκου των προγραμματισμένων της παροχών από τους προμηθευτές της.  

Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

Η Εταιρεία, πέραν των καταθέσεων όψεως, δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού 
και παθητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι 
ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η διοίκηση παρακολουθεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των απαιτήσεων ρευστότητας της 
Εταιρείας για να διασφαλίσει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργικές της 
ανάγκες. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, που 
θα έπρεπε να αναφερθούν. 



 

 Σελίδα 6 από 7 
 

 

Η ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΊΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 
 

Η ταχεία εξάπλωση του Covid-19 καθώς και η κήρυξη πανδημίας από τον παγκόσμιο 
οργανισμό υγείας έχουν δημιουργήσει σημαντικά θέματα στην παγκόσμια οικονομία αλλά 
και στην οικονομία της κάθε χώρας ξεχωριστά. Η χώρα μας κινήθηκε με προσεκτικό 
σχεδιασμό, επιτυγχάνοντας έως σήμερα τον περιορισμό της διασποράς του ιού.   

Πλήθος επιχειρήσεων ανέστειλαν την λειτουργία τους, ενώ εξίσου σημαντικός αριθμός 
επιχειρήσεων επλήγη σημαντικά με κάθετη πτώση της δραστηριότητας και του κύκλου 
εργασιών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Η διοίκηση της εταιρίας έλαβε μια σειρά μέτρων για την έγκαιρη εκτίμηση του 
κινδύνου με στόχο την θωράκιση της εταιρίας και την διασφάλιση της απρόσκοπτης 
συνέχισης της δραστηριότητας της.      

Η στρατηγική της εταιρίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον 
Covid-19 εστιάζεται στα εξής:   

Υγεία & ασφάλεια εργαζομένων και συνεργατών 

Για την προστασία της υγείας & ασφάλειας τόσο του προσωπικού της όσο και των 
συνεργατών της, η εταιρία προχώρησε στην λήψη μιας σειράς μέτρων τα οποία 
συνοψίζονται στα εξής: 

 Προσωρινός περιορισμός όλων των εταιρικών συναντήσεων και 
αντικατάσταση τους με τηλεδιασκέψεις.  

 Παροχή και τοποθέτηση ατομικών μέσων προστασίας και υγιεινής σε εμφανή 
σημεία της εταιρίας (προστατευτικές μάσκες, αντισηπτικά υγρά), εφαρμογή 
μέτρου απολύμανσης χεριών και θερμομέτρησης κατά την είσοδο του 
προσωπικού στους χώρους εργασίας. 

 Απολύμανση των εγκαταστάσεων της εταιρίας από εξειδικευμένα συνεργεία 
απολυμάνσεων. 

 Οργάνωση και ενθάρρυνση εργασίας από το σπίτι όπου αυτό είναι εφικτό, 
μέσω της παροχής κατάλληλου εξοπλισμού Η/Υ. 

Προστασία Οικονομικής Θέσης & ρευστότητας 

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η εταιρεία 
διαθέτει επαρκή χρηματικά διαθέσιμα και πρόσβαση στις απαραίτητες πιστωτικές γραμμές 
από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, γεγονός που του εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα 
για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών τους επόμενους μήνες. Η εταιρεία έκανε 
χρήση των μέτρων στήριξης που θέσπισε η Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό του 
μισθολογικού κόστους για τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις και έχει προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκμεταλλευτεί τραπεζικές διευκολύνσεις, ώστε 
να διασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα. 
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Οι επιπτώσεις από την επίδραση της πανδημίας αναμένεται να επηρεάσουν τα 
οικονομικά αποτελέσματα για το 2021. Το μέγεθος και το εύρος ωστόσο των επιπτώσεων 
είναι αδύνατο να προβλεφθεί κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή. Αυτό αναμένεται να 
εξαρτηθεί από την διάρκεια της επιδημίας, την διάρκεια των διάφορων μέτρων περιορισμού 
της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την ταχύτητα 
ανάκαμψης των επιμέρους κλάδων της αγοράς σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Αγαπητοί κύριοι Μέτοχοι,  
 
Παρακαλούμε για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020.
    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εμπεριέχεται στο 
Πρακτικό Νο 1158/15-07-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από 7 (επτά) 
σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 
12/08/2021. 

 
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2021 
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