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 Διεύθυνση έδρας της Εταιρίας : Επιδαύρου 5 ΑΓ.Ι.Ρέντης
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες ,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. και του Ομίλου της.Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία :

Διεύθυνση διαδικτύου : www.mathios.com 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :  28 Σεπτεμβρίου 2020 5.527.988 5.811.260 5.644.195 5.779.847

Νόμιμος ελεγκτής : Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική (Α Μ ΣΟΕΛ 13071) 0 -2 507 0 -2 507
Αλλαγή σε λογιστική πολιτική (σημ. 2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε €

Υπουργείο ,Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού , 
Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ ΕταιρείαΌμιλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2020 και 01.01.2019 
αντίστοιχα)

Νόμιμος ελεγκτής : Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική  (Α.Μ.ΣΟΕΛ  13071) 0 -2.507 0 -2.507

Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ.  Α.Ε (ΑΜ.ΣΟΕΛ 125) 5.527.988 5.808.753 5.644.195 5.777.340

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη -1.158.691 -29.152 -1.107.843 211.841

3.368 -6.252 3.256 -6.256

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες)

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο  στην καθαρή θέση (αναλογιστικό αποτέλεσμα 
,φόρος αποθεματικού κάλυψης ιδίας συμμετοχής επιχορηγούμενου προγράμματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  -ποσά εκφρασμένα σε € 4.372.665 5.773.349 4.539.608 5.982.925

Όμιλος Εταιρεία

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Όμιλος Εταιρεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4 608 226 4 717 892 2 372 295 2 396 016 Κύκλος εργασιών 5 592 669 8 839 981 5 418 249 8 678 214

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (30.06.2020 και 30.06.2019 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  -συνεχιζόμενες δραστηριότητες - ποσά εκφρασμένα σε €

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.608.226 4.717.892 2.372.295 2.396.016 Κύκλος εργασιών 5.592.669 8.839.981 5.418.249 8.678.214

Επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 101.258 101.916 Μικτά κέρδη 2.100.905 3.340.992 1.927.464 3.166.941

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.459.816 1.909.588 1.377.641 1.827.126 -421.022 314.274 -237.745 546.240

Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 219.361 275.800 965.251 1.022.072 Κέρδη / ( Ζημιές) προ φόρων -1.159.401 -28.731 -1.113.391 209.457

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 415.359 412.158 1.413.854 1.520.790 Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) -1.158.691 -29.152 -1.107.843 211.841

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

Αποθέματα 4.653.587 4.580.739 3.699.308 3.772.487         - Κατόχους μετοχών της μητρικής -1.156.696 -23.440 0 0

Aπαιτήσεις από πελάτες 5.012.266 5.191.662 6.855.859 6.791.848         - Μη ελέγχουσες συμμετοχές -1.995 -5.712 0 0

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 594.365 834.997 845.480 1.078.147 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 3.368 -6.252 3.256 -6.256

∆ιαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 1.111.727 618.301 1.023.461 528.210 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -1.155.323 -35.404 -1.104.587 205.585

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.074.707 18.541.137 18.654.407 19.038.612         - Κατόχους μετοχών της μητρικής -1.153.332 -29.692 0 0

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         - Μη ελέγχουσες συμμετοχές -1.991 -5.712 0 0

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.775.365 6.775.365 6.775.365 6.775.365 -0,1178 -0,0024 -0,1128 0,0216

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -2.324.967 -1.171.635 -2.235.757 -1.131.170 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 
(α) 4.450.398 5.603.730 4.539.608 5.644.195 -122.854 636.430 -25.521 772.946

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) -77.733 -75.742 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 4.372.665 5.527.988 4.539.608 5.644.195 Όμιλος Εταιρεία

Μ όθ δ έ ώ 725 000 775 000 725 000 775 000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ) - ποσά εκφρασμένα σε €

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή  (σε €) 

Κέρδη / (Ζημιές )μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €)

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 725.000 775.000 725.000 775.000

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μίσθωσης 187.782 187.782 1.037.961 1.037.960 Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 513.234 501.302 497.025 485.606 Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -1.159.401 -28.731 -1.113.391 209.457

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.950.251 7.352.756 7.939.748 7.317.252 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.325.775 4.196.309 3.915.065 3.778.599 Αποσβέσεις 300.863 331.246 214.919 235.796

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 13.702.042 13.013.149 14.114.799 13.394.417 450.000 0 565.000 0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 18.074.707 18.541.137 18.654.407 19.038.612 Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0

Επιχορηγήσεις -2.695 -9.090 -2.695 -9.090

Προβλέψεις 19.048 10.036 18.398 9.533

Πιστωτικοί Τόκοι 25 1 982 25 1 982

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Πιστωτικοί Τόκοι -25 -1.982 -25 -1.982

0 -630 0 -1.985

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 288.404 344.987 310.671 338.765μ
προσαρμογές 
για μεταβολές 0 0 0 0

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και  ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας

Π ό θ ί λ ί Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -72.848 -106.178 73.179 -207.833

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 416.484 819.343 165.112 206.797

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 188.701 -1.135.415 186.577 -598.530

Μείον: 0 0 0 0

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους,τα ποσοστά με τα οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει στο
μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις , παρατίθενται
αναλυτικά στη σημείωση ( 4.6 ) των οικονομικών καταστάσεων.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση (4.31 )
των οικονομικών καταστάσεων.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

∆εν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ,ούτε σημειώθηκαν μεταβολές στη σύνθεση των εταιρειών
που ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις ή στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -288.404 -344.987 -310.671 -338.765
εισροών / 
(εκροών) από 
λειτουργικές 
δραστηριότητε 140.127 -121.401 107.074 -157.837

Επενδυτικές δραστηριότητες
θυγατρικών συγ6 Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 30 06 2020 ανέρχονταν σε 211 και 131

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας, εκτός από μία εκκρεμή δικαστική διαφορά της εταιρείας με
εργαζόμενό της. Η έκβαση της υπόθεσης αυτής αναμένεται ότι δεν θα είναι αρνητική για την εταιρεία. 

5. ∆εν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στη προηγούμενη σημείωση ( 4 ).∆εν υπάρχουν λοιπές
προβλέψεις.

3. Επί ακινήτων της μητρικής εταιρείας υφίσταvται προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 3,4 εκ.€ για εξασφάλιση
τραπεζικού δανεισμού.

θυγατρικών,συγ
γενών,κοινοπρα 0 0 0 -58.000

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  -134.987 -264.336 -134.234 -164.689

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0 2.098 0 11.131

(ποσά σε €) Όμιλος Εταιρεία Τόκοι εισπραχθέντες 25 1.982 25 1.982

Έσοδα 0 362.674 εισροών / -134.962 -260.256 -134.209 -209.576

7. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης 
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης έχουν ως εξής :

6. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2020 ανέρχονταν σε 211 και 131
άτομα αντίστοιχα, έναντι 235 και 157 ατόμων αντίστοιχα την 30.06.2019.

Έξοδα 0 759.645 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Απαιτήσεις 0 2.352.209 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 875.000 800.000 875.000 800.000

0 0 Εξοφλήσεις δανείων -327.505 -1.126.473 -302.505 -1.102.473

273.057 273.057 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια) -59.234 -34.796 -50.109 -34.796
εισροών/(εκρο

Υποχρεώσεις

Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

0 0

εισροών/(εκρο
ών) από 488.261 -361.269 522.386 -337.269

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 75.400 75.400

Καθαρή 
αύξηση / 493.426 -742.926 495.251 -704.682

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 618.301 1.981.506 528.210 1.758.233

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 1.111.727 1.238.580 1.023.461 1.053.551

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

9. Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019.

8. ∆εν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις την 
30.06.2020

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΘΙΟΣ

ή , μβρ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ Π.ΑΝΤΩΝΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΣ


