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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021 

 

Ακίνητα 5.485,98 5.485,97 0,01 5.485,98 5.485,97

Λοιπός εξοπλισμός 83.770,44 72.860,86 10.909,58 76.063,07 72.218,38

89.256,42 78.346,83 10.909,59 81.549,05 77.704,35 3.844,70

Λοιπά άυλα 51.328,00 44.592,00 6.736,00 51.328,00 41.224,00

51.328,00 44.592,00 6.736,00 51.328,00 41.224,00 10.104,00

17.645,59 13.948,70

Εμπορεύματα 9.974,94

9.974,94 4.498,86

Εμπορικές απαιτήσεις 236.087,33 117.613,90

Λοιπές απαιτήσεις 62.801,23 41.324,88

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 18.491,15 22.382,77

Προπληρωμένα έξοδα 302,57 6.457,77

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 230.974,81 288.321,37

548.657,09 476.100,69

558.632,03 480.599,55

576.277,62 494.548,25

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2021 2020

Άυλα πάγια στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

0,01

3.844,69

Ενσώματα πάγια

10.104,00

Άυλα πάγια στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

4.498,86

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο Ενεργητικού

Αποθέματα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

 

Κεφάλαιο 35.000,00

Υπέρ το άρτιο 208.600,00

243.600,00 243.600,00

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 7.215,63

Αφορολόγητα αποθεματικά 1.641,01

Αποτελέσματα εις νέο 61.401,22

70.257,86 14.393,18

313.857,86 257.993,18

-
12.035,04

12.035,04 0,00

Δάνεια 20.476,28 10.000,00

Κρατικές επιχορηγήσεις 4.038,62 4.038,62

24.514,90 14.038,62

Τραπεζικά δάνεια 0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 149.551,49

Φόρος εισοδήματος 20.729,25

Λοιποί φόροι και τέλη 37.715,06

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 3.197,64

Λοιπές υποχρεώσεις 14.676,38

Έξοδα χρήσεων δουλευμένα 0,00

225.869,82 222.516,45

250.384,72 236.555,07

576.277,62 494.548,25

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2021 2020

Καθαρή θέση

Καταβεβλημένα κεφάλαια

35.000,00  

208.600,00  

Καταβεβλημένα κεφάλαια

Καθαρή θέση

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

8.059,10  

1.641,01  

4.693,07  

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

113.426,91  

Προβλέψεις

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

8.396,45  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

Σύνολο Παθητικού

3.331,85  

10.775,49  

1.514,75  

84.445,73  

625,27
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

2021

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 663.772,63

Κόστος πωλήσεων -305.704,19

358.068,44 194.389,54

0,00

-16.827,21 -20.725,15

-124.071,11 -69.014,12

-127.898,99 -114.389,92

-933,03 -2.610,86

67,96 2.667,01

88.406,06 6.696,84

9,60 4,66

-1.241,31 -2.454,95

87.174,35 4.246,55

-20.729,25

66.445,10 914,70

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2020

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

391.937,95  

-197.548,41  

Μικτό αποτέλεσμα

Λοιπά συνήθη έσοδα 16.380,34

Έξοδα διοίκησης

Έξοδα ερευνών - αναπτύξεως

Έξοδα διάθεσης

Λοιπά έξοδα και ζημίες

-3.331,85

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Αποτέλεσμα προ φόρων

Φόροι εισοδήματος
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Έκθεση Διαχείρισης των Διαχειριστών 

Της ‘‘ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ για τη Χρήση 2021 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57851404000 

Κύριοι Εταίροι, 

Ο Διαχειριστής της ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κρίνει σκόπιμο να σας 

παρουσιάσει την δομή, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της Εταιρείας, ώστε οι εταίροι της να είναι καλά 

πληροφορημένοι για την εταιρεία στην οποία έχουν τοποθετηθεί.  

Κατά την χρήση 2021 οι Οικονομικές Καταστάσεις της ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ παρουσιάζονται με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). 

 

Α. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και της θέσης της. 

1) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου 

Η ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία, 

η οποία ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, εξαρτημάτων αυτών και προγραμμάτων συναφών ειδών καθώς και την υποστήριξη όλων των 

ανωτέρων. Το επιχειρηματικό μοντέλο που έχει υιοθετήσει η ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ αποσκοπεί στο να επιτύχει μέγιστη απόδοση, διατηρώντας την ευελιξία, 

την ανταγωνιστικότητα και τις στρατηγικές κινήσεις, που θα της εξασφαλίσουν μια δυναμική αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς. 

 

2) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές  

Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο της 

εμπορίας και κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτημάτων αυτών και προγραμμάτων. 

"Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε, όχι απλά τυπικές επαγγελματικές συναλλαγές, αλλά να χτίζουμε ισχυρές 

σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Μέσα σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον που 

μεταλλάσσεται με απίστευτα γοργούς ρυθμούς, οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν καλά ενημερωμένοι και 

ασφαλείς. Το κυριότερο λοιπόν πλεονέκτημά μας είναι ότι προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση”. 

Αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των υπηρεσιών, ο σεβασμός σε πελάτες, 

εργαζομένους και συνεργάτες. 

Στρατηγική ανάπτυξης της ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ είναι να προσφέρει 

ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο (Οικονομικές Διευθύνσεις, 

Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Γραφεία Συμβούλων, Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών-Φοροτεχνικών), καθώς 

και στο χώρο των επιχειρήσεων. 
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3) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

Η Διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από τους Διαχειριστές της κ.κ. Παπού Κωνσταντίνο και Μίχο Ιωάννη. 

Η επιθυμία της Διοίκησης της Εταιρείας για επενδύσεις σε υποδομές, έχει σαν αποτέλεσμα τον 

προγραμματισμό για μελλοντική διαμόρφωση σύγχρονων εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τον στόχο της 

ολοκληρωμένης κάλυψης των πολυποίκιλων αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία της. Η άνεση, η 

εύκολη πρόσβαση, η ασφάλεια και η τεχνολογική αρτιότητα θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των 

εγκαταστάσεων. 

 

4) Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία εμφανίζει ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις στα βασικά της οικονομικά μεγέθη 

αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021 διαμορφώθηκε στα 663,8 χιλ. € έναντι 391,9 χιλ. € 

κατά την προηγούμενη χρήση 2020. 

Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της 

χρήσεως 2021 διαμορφώθηκαν σε  92,42 χιλ. €, έναντι  10,71 χιλ. €. το 2020. 

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων της χρήσεως 2021 ανήλθαν σε 87,17 χιλ. €., έναντι 4,25 χιλ. €. το 2020, ενώ τα 

Αποτελέσματα μετά από Φόρους της χρήσεως 2021 διαμορφώθηκαν στα 66,45 χιλ. €., έναντι 0,91 χιλ. €.  το 

2020. 

 

H συνολική αξία των Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων το 2021 ανήλθε σε 10,9 χιλ. € έναντι 3,8 

χιλ. €. το 2020, ενώ η αντίστοιχη συνολική αξία των Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχεία το 2021 ανήλθε σε 

6,7 χιλ. €. έναντι 10,1 χιλ. €. το 2020 

 

Η Εταιρεία προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε φάση παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών μέχρι την 

ολοκλήρωσή τους. 

 

Για την τρέχουσα χρήση 2021 η Εταιρεία εμφάνισε επενδύσεις σε Πάγιο Εξοπλισμό ύψους 7,2 χιλ. €. 

 

Β. Κυριότεροι κίνδυνοι 

Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας 

μεταξύ τους 

Η Εταιρεία δεν εμφανίζει εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές. Οι κανόνες συνεργασίας και οι συμβατικοί 

όροι με τους προμηθευτές εξασφαλίζουν στην Εταιρεία ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και 
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ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών. Η Εταιρεία συνηθίζει, ιδιαίτερα με τους σημαντικούς προμηθευτές, να επικυρώνει 

γραπτώς τις συμφωνίες συνεργασίας. 

 

1. Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο 

Για τα επόμενα έτη παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι η πορεία της εγχώριας οικονομίας και ο βαθμός 

υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής από τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες θα 

καθορίσουν την πορεία των μεγεθών του κλάδου, προσθέτοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης 

Η Εταιρεία διαπιστώνοντας τις νέες τάσεις, έχει ήδη θέσει στόχο να προχωρήσει μελλοντικά σε επενδύσεις για 

την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων. 

 

2. Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία 

αναπτύσσεται 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κάποιον άλλον κίνδυνο που να σχετίζεται με τη δραστηριότητα ή τον κλάδο που 

αναπτύσσεται. 

  

Γ. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

1) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της επιχείρησης στο περιβάλλον 

Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της. 

 

2) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η επιχείρηση για την πρόληψη και τον 

έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, 

άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων 

πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη 

διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών 

Ο κλάδος υπηρεσιών λογιστικής δεν προβλέπει ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της. 

 

Δ. Εργασιακά ζητήματα 

1) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή 

και άλλων πτυχών) 

Η Εταιρεία προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς διακρίσεις που να αφορούν το φύλο, την ηλικία, 

τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την εμφάνιση, την καταγωγή κ.λπ. 
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2) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία 

Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι 

συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και κάθε εργαζόμενος μπορεί 

ελεύθερα να συμμετέχει σε συνδικαλιστικά σωματεία. 

 

3) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα στα πλαίσια υγιεινής και ασφάλειας των στελεχών της στο 

χώρο εργασίας. Μεταξύ άλλων απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας. 

Στον συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο των υπηρεσιών λογιστικής που ανήκει η Εταιρεία, ο καθημερινός 

εμπλουτισμός της γνωσιακής βάσης των εργαζομένων είναι απαραίτητος. 

Η Εταιρεία εκπαιδεύει τα στελέχη της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας, ανάλογα με 

τις προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση ώστε να βοηθάει στην ανάδειξη νέων ταλέντων και 

ικανοτήτων, στην επιτυχή αντιμετώπιση επαγγελματικών προκλήσεων, τη διαχείριση της καριέρα των 

στελεχών και την προαγωγή της προσωπικής τους ανάπτυξης.  

Υπάρχει συνεχής αξιολόγηση από τους αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη 

Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις στελεχών. 

 

Ε. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΧΔΕ) 

Η Εταιρεία επιλέγει Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επιδόσεων (ΧΔΕ) ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι παρακάτω 

ΧΔΕ κρίνονται ως οι σημαντικότεροι, είναι ευρέως διαδεδομένοι και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους προκύπτουν 

από τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις: 

Ε τα ι ρεί α 2021 2020

Μικτό Κέρδος 358.068,44 194.389,54

Κύκλος 

Εργασιών
663.772,63 391.937,95

Καθαρό Κέρδος

Προ Φόρων
87.174,35 4.246,55

Κύκλος 

Εργασιών
663.772,63 391.937,95

Καθαρό Κέρδος

Προ Φόρων
87.174,35 4.246,55

Ίδια Κεφάλαια 313.857,86 257.993,18

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό
558.632,03 480.599,55

Σύνολο 

Ενεργητικού
576.277,62 494.548,25

Ίδια Κεφάλαια 313.857,86 257.993,18

Πάγιο Ενεργητικό 17.645,59 13.948,70

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό
558.632,03 480.599,55

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις
225.869,82 222.516,45

Σύνολο 

Υποχρεώσεων
250.384,72 236.555,07

Ίδια Κεφάλαια 313.857,86 257.993,18

Πάγιο Ενεργητικό 17.645,59 13.948,70

Σύνολο 

Ενεργητικού
576.277,62 494.548,25

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 53,9% 49,6%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 13,1% 1,1%

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 27,8% 1,6%

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 96,9% 97,2%

ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΌ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1778,7% 1849,6%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 247,3% 216,0%

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 79,8% 91,7%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3,1% 2,8%
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ΣΤ. Επιπλέον πληροφόρηση 

 

Προβλέψεις Εξέλιξης της Επιχείρησης  

Η στρατηγική της ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την τριετία 2021 – 2023 

βασίζεται στην περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης. 

 

Δραστηριότητες της επιχείρησης στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης, λόγω της φύσης των υπηρεσιών του 

κλάδου στον οποίο ανήκει. 

 

Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στο Άρθρο 49 του Ν. 

4548/2018. 

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

 

Υποκαταστήματα της Εταιρείας (εντός και εκτός Ελλάδος)  

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 

 
Ακίνητα 

Η Εταιρεία κατά τη χρήση 2021 έχει υπό την κατοχή της μέσω σύμβασης μίσθωσης το ακίνητο όπου στεγάζεται η 

έδρα της, ήτοι στην Αγησιλάου 6, Τ.Κ. 546 39, Θεσσαλονίκη. 

 

Μερισματική Πολιτική 

Για την κλειόμενη χρήση 2021, η πρόταση των Διαχειριστών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

της Εταιρείας είναι η μη διανομή μερίσματος. 

 

Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αντιμετωπίζουν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως οι πιστωτικοί 

κίνδυνοι, οι κίνδυνοι ρευστότητας και οι κίνδυνοι της αγοράς. Στρατηγική και πολιτική της  Εταιρείας είναι η 

πρόληψη και ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων που μπορούν να προέλθουν από τους ανωτέρω κινδύνους. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία εμπεριέχουν λογαριασμούς εμπορικών 

απαιτήσεων, καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασμούς προεξόφλησης εμπορικών απαιτήσεων, επενδύσεις σε 

χρεόγραφα και πληρωτέους λογαριασμούς. Η οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματά της,  

που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους αυτούς είναι υπεύθυνη να τους εντοπίσει, να τους εκτιμήσει και να τους 

αντισταθμίσει όπου απαιτείται. 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
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Το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της Εταιρείας πραγματοποιείται σε ευρώ όποτε δεν υπάρχει έκθεση σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο. 

Κίνδυνος Μεταβολών Επιτοκίων Αγοράς και Κίνδυνος Τιμών 

Η Εταιρεία διαθέτει στο ενεργητικό της έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως καταθέσεις όψεως 

και προθεσμίας. Επιπρόσθετα πολιτική της Διοίκησης είναι τα προϊόντα δανεισμού της να είναι κυμαινόμενου 

επιτοκίου. Λόγω του περιορισμένου κινδύνου για την εταιρεία, η διοίκηση δε χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά 

εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί ότι οι συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω 

της αξίας και της συχνότητάς τους. Ωστόσο, σε ετήσια βάση επανεκτιμάται η θέση της εταιρείας, ως προς τον 

ανωτέρω κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη  χρησιμοποίησης  συγκεκριμένων  χρηματοπιστωτικών εργαλείων για 

τον περιορισμό του. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της 

αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών. Τα 

πιστωτικά όρια των πελατών παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορίζονται εφόσον 

χρειαστεί. Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και συνεπώς περιορίζεται στο ελάχιστο ο 

πιστωτικός κίνδυνος. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαθέτει χαμηλή έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας αφού διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα για την κάλυψη των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. 

Άλλοι Λειτουργικοί Κίνδυνοι 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων θεωρούνται επαρκείς με 31/12/2021 για την Εταιρεία. 

Επιπλέον η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει ένα επαρκές και  αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

για την πρόληψη των κίνδυνων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών. 

Κίνδυνος Διαχείρισης Κεφαλαίου 

Δεν συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρεία, λόγω επάρκειας των Ιδίων κεφαλαίων και της σταδιακής 

εξάλειψης των δανειακών υποχρεώσεών της εταιρείας. Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής 

κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υποστηριχθεί η μελλοντική της ανάπτυξη. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ούτως ώστε, να διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και 

ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και 

δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

 

ΠΑΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 



 11 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 
 

α) Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

β) Νομικός τύπος: Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Αγησιλάου 6, Τ.Κ. 546 39, Θεσσαλονίκη 

ε) ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 57851404000 

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

την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. 

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

συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

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

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

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

 

 

2.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

 

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 
 

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και κάνει χρήση της επιλογής της 

παραγράφου 7, δηλαδή καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
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4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία δεν είχε χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις στην παρούσα περίοδο 2021. 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία δεν είχε χορηγήσει εγγυήσεις στην παρούσα περίοδο 2021. 

 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

 

 

 

ΠΑΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. : ΑΖ184640     Α.Δ.Τ.: ΑΝ002369 
 
 
 
 


