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ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2020 

29η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2020 - 31η Δεκεμβρίου 2020) 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 083438902000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε.24180/03/Β/91/41/96 

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της 31.12.2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Ποσά κλειόμενης 

χρήσεως 2020 
Ποσά προηγούμενης 

χρήσεως 2019 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώματα πάγια   

Μηχανολογικός εξοπλισμός 176,06 142.027,05 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 616,29 1.091,29 

Σύνολο 792,35 143.118,34 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   

Λοιπά 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 792,35 143.118,34 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέματα   

Εμπορεύματα 159.869,62 178.089,97 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 450,45 569,02 

Προκαταβολές για αποθέματα 1.000,25 1.000,25 

Σύνολο 161.320,32 179.659,24 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές   

Εμπορικές απαιτήσεις 801.292,27 637.807,65 

Λοιπές απαιτήσεις 35.647,22 40.546,55 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15.018,17 5.318,62 

Σύνολο 851.957,66 683.672,82 

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.013.277,98 863.332,06 

Σύνολο ενεργητικού 1.014.070,33 1.006.450,40 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ποσά κλειόμενης 

χρήσεως 2020 
Ποσά προηγούμενης 

χρήσεως 2019 

Καθαρή θέση   

Καταβλημένα κεφάλαια   

Κεφάλαιο 2.547.480,00 2.547.480,00 

Υπέρ το άρτιο 704.780,34 704.780,34 

Σύνολο 3.252.260,34 3.252.260,34 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 13.703,76 13.703,76 

Αφορολόγητα αποθεματικά 22.858,74 22.858,74 

Αποτελέσματα εις νέο -5.375.629,49 -5.184.457,01 

Σύνολο -5.339.066,99 -5.147.894,51 

Σύνολο καθαρής θέσης -2.086.806,65 -1.895.634,17 
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Υποχρεώσεις   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Δάνεια 1.300.000,00 1.300.000,00 

Σύνολο 1.300.000,00 1.300.000,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.498.353,56 1.342.686,31 

Λοιποί φόροι και τέλη 1.114,44 9.396,32 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 1.726,63 1.843,68 

Λοιπές υποχρεώσεις 245.682,35 248.158,26 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 54.000,00 0,00 

Σύνολο 1.800.876,98 1.602.084,57 

Σύνολο υποχρεώσεων 3.100.876,98 2.902.084,57 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 1.014.070,33 1.006.450,40 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) 

 Ποσά κλειόμενης 
χρήσεως 2020 

Ποσά προηγούμενης 
χρήσεως 2019 

Κύκλος εργασιών 1.096.285,92 1.112.104,45 

Κόστος πωλήσεων 1.034.347,66 1.527.940,18 

Μικτό αποτέλεσμα 61.938,26 -415.835,73 

Έξοδα διοίκησης 5.506,03 4.849,07 

Έξοδα διάθεσης 54.959,48 64.190,85 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 191,88 255,73 

Ζημία από Διαγραφή - Απομειώσεις 
περιουσιακών στοιχείων 

140.485,99 0,00 

Κέρδη από Αναστροφή Απομειώσεων 
περιουσιακών στοιχείων 

0,00 116.313,18 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 333,00 294,57 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -138.872,12 -368.523,63 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,31 0,35 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 52.300,67 52.375,99 

Αποτέλεσμα προ φόρων -191.172,48 -420.899,27 

Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -191.172,48 -420.899,27 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 

που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας 

“Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση  για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, για τις χρήσεις 2015 έως και 2020, 
δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και ως εκ τούτου δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η εταιρεία δεν 
έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογιστούν σε 
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. 
Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της 
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 
ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε 
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας 
για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι 
τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 
επιφύλαξη. 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί 
κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
των διατάξεων του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας 
να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.  

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η 
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διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές 
τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 
Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε 

ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την 

προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 

είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 

συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
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απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 

με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020. 

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε.» και το 

περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13601 

tgs (Ελλάς) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 182 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ 

 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 – 31/12/2020 

56ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 83438902000 

29η Εταιρική Χρήση 

 ( Άρθρο 29 και 30  του Ν. 4308/2014 ) 

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα »   

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε. 

Α/

Α 
Απαιτούμενη  Γνωστοποίηση Επεξηγηματικές πληροφορίες 

1 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3   

α 

Επωνυμία της οντότητας.   

ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

β Νομικός τύπος της οντότητας.   Α.Ε. 

γ Περίοδος αναφοράς.   1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 

δ 
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.   

 56ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 

32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ε 

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η 

οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά 

περίπτωση.   Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 83438902000 

στ 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;   Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα 

ζ 

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;    

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.  

η 

Κατηγορία της οντότητας  

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της 

παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των 

μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του 

νόμου 4308/2014. 

θ 

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.  

 

 

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :  

« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 

με τον νόμο 4308/2014 » . 
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2 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4 

  

  

Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των 

παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την αντιμετώπισή τους.  

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο από 

το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου 

και συνεπώς συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 119  παρ. 4 του 

Ν. 4548/2018. Το θέμα αυτό αποτελεί 

σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη 

αδυναμία συνέχισης της 

δραστηριότητας της εταιρείας.  

Προς ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων 

και της ρευστότητας της Εταιρείας, οι 

μέτοχοι κ.κ. Άρις Τζιρακιάν και Μάιντα 

Τζιρακιάν είχαν προβεί σε κατάθεση 50 

χιλ. ευρώ έκαστος, ήτοι συνολικά 100 

χιλ ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου 2014.  

Η ανάκαμψη των πωλήσεων, η 

βελτίωση του μικτού αποτελέσματος 

και η περαιτέρω μείωση του κόστους 

δανεισμού θα συμβάλλουν στη 

σταδιακή αποκατάσταση της 

κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας 

αλλά και στην ενίσχυση της 

ρευστότητας. 

 

3 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5 

  

  

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που 

ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση 

αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών 

εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο 

γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή 

τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι 

σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

  

α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », 

αναλύονται στο «Παράρτημα Νο 1» 

β) Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές 

πολιτικές» και στις «λογιστικές 

εκτιμήσεις» 

γ) Δεν έγιναν «διορθώσεις λαθών» 
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4 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6 

  

  

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του 

παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση 

της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης 

παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και 

δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της 

παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις 

υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα 

αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο 

προσάρτημα. 

Δεν έγινε παρέκκλιση.  

 

  

5 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7 

  

  

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση 

σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου 

αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις : 

Βλέπε συνημμένο «Παράρτημα Νο 2» 

  

6 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8 

  

  

Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων:   Βλέπε συνημμένο «Παράρτημα Νο 3»  

7 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10 

  

  

Πληροφορίες για την  περίπτωση επιμέτρησης στην 

εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.   Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.   

8 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13 

  

  

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με 

εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με 

ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 

Δεν υφίσταται χρέος της οντότητας που 

να καλύπτεται με εξασφαλίσεις. 

 

9 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14 

  

  

 

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που 

καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία του ισολογισμού.   

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις απαιτητές 

μετά από πέντε (5) έτη.  
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10 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16 

  

  

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών 

δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων 

επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης 

και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που 

έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά 

παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη 

υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, 

γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

 

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές 

δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις ή 

άλλες υποχρεώσεις που να μην 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 

 

 

11 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17 

  

  

Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των 

εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή 

ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην 

περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται 

συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται 

τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του 

συμψηφισμού. 

Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων 

και εξόδων στην περίοδο που 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα και 

αναλύονται στο «Παράρτημα Νο 4» 

 

12 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18 

  

  

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το 

κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα 

με το άρθρο 20.   

Δεν ενσωματώθηκαν τόκοι στο κόστος 

απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών.  

13 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α) 

  

  
 Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.   

2 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης 

14 
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25 

  

 

 

 

  

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που 

χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών 

και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, 

των όρων χορήγησης και των ποσών που 

επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν 

λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε 

εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται 

αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων 

αυτών. 

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή 

πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών ή εποπτικών 

συμβουλίων. 
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Παράρτημα Νο 1 

Λογιστικές Πολιτικές που ακολουθούνται (άρθρο 29, παρ.5) 

α)  «Λογιστικές Πολιτικές » 

Η επιχείρηση  ακολουθεί το «Ιστορικό Κόστος» και ειδικότερα τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

•   Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα &  οι επενδύσεις σε ακίνητα : Αρχική καταχώρηση :  Κόστος κτήσεως, 

συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 

χρήση.  Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις,  μείον «ζημίες απομείωσης» [ 

όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].  

•   Λοιπά ενσώματα πάγια : Αρχική καταχώρηση :  Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να 

έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  

Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις,  μείον «ζημίες απομείωσης» [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].  

•   Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία :  Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της 

χρήσης : (1) Άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και 

μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα], (2) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη 

ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα: Κόστος 

κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα]. 

•    Συντελεστές απόσβεσης, ενσώματων και άυλων παγίων: 

α/α Περιγραφή 
Συντελεστής 

απόσβεσης 

1 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, 

βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη 

κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και 

σταθμοί.  

4% 

2 
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και 

λογισμικού 
10% 

3 Μεταφορικά μέσα επιβατικά  16% 

4 Μεταφορικά μέσα φορτηγά  12% 

5 
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και 

λογισμικό 
20% 

6 Έπιπλα και σκέυη 10% 

7 Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10% 

8 
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης 
10%  

 

•   Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι :  Αρχική 

καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης 
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(υποτίμησης ) [ όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται 

να μην είναι ανακτήσιμη ].  

•   Λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Κόστος 

κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].  

•   Aποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) :  Αρχική 

καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Η επιχείρηση δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων 

μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν 

σε αυτά. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Στην χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού όρου. 

Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία [ όταν αυτή 

είναι μικρότερη του κόστους κτήσης ], αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος 

πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης 

αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Σχηματισμένες προβλέψεις για απαξιωμένα μη 

κινούμενα αποθέματα » στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.  

•   Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις :  Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Κόστος κτήσης 

μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης ( Επισφαλείς απαιτήσεις ) . 

•    Προκαταβολές & Λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία :  Αρχική καταχώρηση : Κόστος 

κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι προκαταβολές δαπανών επιμετρούνται 

στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν 

ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο 

λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να 

επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 

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

του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

•    Προβλέψεις :  Αρχική καταχώρηση : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισμό τους, Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :  Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί 

για το διακανονισμό τους. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρούνται και επιμετρούνται 

στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

•   Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις : Αρχική καταχώρηση:  Στα ονομαστικά τους ποσά. Επιμέτρηση στο 

τέλος της χρήσης : Στα ονομαστικά τους ποσά. Οι μακροπρόθεσμης λήξεως υποχρεώσεις, δύναται να 

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

Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων οι οποίες διαχειρίζονται ή 

αξιολογούνται ως προς την απόδοσή τους στην βάση της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές 

διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρίας.  

•   Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
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•    Τρέχων φόρος εισοδήματος :  αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει 

τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού 

ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. Η Επιχείρηση, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου 

ανέλεγκτων χρήσεων, σχηματίζει σχετική πρόβλεψη, οπότε όταν αυτές βεβαιώνονται από τις φορολογικές 

αρχές μεταφέρονται σε μείωση της σχηματισμένης προβλέψεως. Τυχόν διαφορά καταχωρείται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

ή  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά 

την περίοδο την  οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Επιχείρηση. 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Τα έσοδα και τα έξοδα  αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα : 

•   Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί 

κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον 

αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.                                   

•   Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. ( ή )  Εναλλακτικά και όταν 

δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.  

•    Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο 

καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία 

κατά τη συναλλαγή.  

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος 

της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι 

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη 

μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά 

τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της 

περιόδου που προκύπτουν. 

 

 

Παράρτημα Νο 2 

Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού (άρθρο 29, παρ.7) 

1. Το κονδύλι που αφορά τα Αποθέματα, αναλύεται ως εξής: 
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Αποθέματα   

Χρήση 2020 2019 

Εμπορεύματα 159.869,62 178.089,97 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 450,45 569,02 

Προκαταβολές για αποθέματα 1.000,25 1.000,25 

Σύνολο 161.320,32 179.659,24 

 

2. Το κονδύλι που Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές, αναλύεται ως εξής: 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές  
Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί   

Χρήση 2020 2019 

Πελάτες                              232.809,26 226.289,74 

Επιταγές εισπρακτέες  576.823,74 419.858,64 

Επιταγές σε καθυστέρηση 51.887,19 51.887,19 

Χρεώστες διάφοροι                     35.647,22 40.546,55 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -60.227,92 -60.227,92 

Σύνολο 836.939,49 678.354,20 

       

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα     

Χρήση 2020 2019 

Ταμείο                                654,27 187,26 

Καταθέσεις όψεως 14.363,90 5.131,36 

Σύνολο 15.018,17 5.318,62 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών στοιχείων 851.957,66 683.672,82 

 

3. Το κονδύλι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, αναλύεται ως εξής: 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Χρήση 2020 2019 

Δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες 1.300.000,00 1.300.000,00 

Σύνολο 1.300.000,00 1.300.000,00 

 

4. Το κονδύλι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, αναλύεται ως εξής: 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Χρήση 2020 2019 

Προμηθευτές 905.936,59 921.522,76 

Επιταγές πληρωτέες  591.112,06 419.858,64 

Προκαταβολές σε πελάτες 1.304,91 1.304,91 

Λοιποί φόροι και τέλη 1.114,44 9.396,32 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 1.726,63 1.843,68 

Καταθέσεις μετόχων 244.831,51 244.831,51 

Πιστωτές Διάφοροι 850,84 821,75 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 54.000,00 2.505,00 

Σύνολο 1.800.876,98 1.602.084,57 
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Παράρτημα Νο 3 

Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 29, παρ.8) 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων στοιχείων 2019 - 2020 

  
 Κτίρια & τεχνικά 

έργα  
 Μηχανήματα   Μεταφορικά μέσα   Έπιπλα   Σύνολο  

Μικτή λογιστική αξία           

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 417.419,14 40.923,74 4.779,60 463.122,48 

Προσθήκες περιόδου       400,00 400,00 

Μειώσεις περιόδου   -289.416,11 -16.859,87   -306.275,98 

Αντιλογισμός προβλέψεων   64.311,60     64.311,60 

Μεταφορές           

Μικτή λογιστική αξία          

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 192.314,63 24.063,87 5.179,60 221.558,10 

            

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις           

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 211.080,48 27.078,64 3.166,36 241.325,48 

Αποσβέσεις περιόδου     1.031,57 921,97 1.953,54 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου   -160.792,90 -4.046,36   -164.839,26 

Μεταφορές         0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις          

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 50.287,58 24.063,85 4.088,33 78.439,76 

            

Καθαρή λογιστική αξία           

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 142.027,05 0,02 1.091,27 143.118,34 

      

      

      

Μικτή λογιστική αξία           

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 192.314,63 24.063,87 5.179,60 221.558,10 

Προσθήκες περιόδου        0,00 

Μειώσεις περιόδου   -184.578,58    -184.578.,58 

Αντιλογισμός προβλέψεων      0,00 

Μεταφορές          0,00 

Μικτή λογιστική αξία          

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 7.736,05 24.063,87 5.179,60 39.979,52 

            

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις           

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 50.287,58 24.063,85 4.088,33 78.439,76 

Αποσβέσεις περιόδου     475,00 475,00 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου   -42.727,59   -42.727,59 

Μεταφορές         0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις          

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 7.559,99 24.063,85 4.563,33 36.187,17 

            

Καθαρή λογιστική αξία           

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 176,06 0,02 616,27 792,35 
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Παράρτημα Νο 4 

Τα κυριότερα έσοδα της χρήσης σε σχέση και με την προηγούμενη είναι τα εξής: 

            Χρήση 2020           Χρήση 2019           Χρήση 2018 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων  1.096.285,92 1.112.104,45 769.236,71 

 

Τα κυριότερα έξοδα της χρήσης σε σχέση και με την προηγούμενη είναι τα εξής: 

            Χρήση 2020           Χρήση 2019           Χρήση 2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  35.113,75 38.089,01 53.198,54 

Αμοιβές Τρίτων  5.434,80 3.380,30 4.844,96 

Παροχές τρίτων  15.139,25 17.643,08 17.959,64 

Φόροι - Τέλη  2.531,68 4.028,57 18.040,82 

Διάφορα έξοδα  1.652,46 3.657,96 3.817,26 

Τόκοι και συναφή έξοδα  52.300,67 52.375,99 52.384,19 

Αποσβέσεις  475,00 1.953,54 1.860,20 

 

Σημειώνεται ότι μέσα στην χρήση 2020 πραγματοποιήθηκε αναστροφή προβλέψεων για απομειώσεις 

παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού € 141.123,11 και αναστροφή προβλέψεων για Λοιπά 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ποσού € 12.820,10. Δεν πραγματοποιήθηκαν νέες προβλέψεις 

για  απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων  και λοιπούς έκτακτους κινδύνους. 
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