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I. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο
"ΑΓΔΛΦΟΙ Π. ΜΟΤΡΓΗ Α.Δ. ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ"
Έθζεζε Διέγρνπ επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο "ΑΓΔΛΦΟΙ Π. ΜΟΤΡΓΗ Α.Δ.
ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ" (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ
2020θαη ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην
ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
Θαηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο κλεκνλεύεηαη ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο
καο “Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε”, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από
θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο "ΑΓΔΛΦΟΙ Π. ΜΟΤΡΓΗ Α.Δ. ΟΤΠΔΡ
ΜΑΡΚΔΣ"θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4308/2014 όπσο ηζρύεη.
Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο1) Γηα ηελ θάιπςε πηζαλώλ δεκηώλ από ηελ κε ξεπζηνπνίεζε
επηζθαιώλ απαηηήζεσλ (Δκπνξηθώλ απαηηήζεσλ θαη Ινηπώλ απαηηήζεσλ), ζπλνιηθνύ ύςνπο
επξώ131.900, δελ έρεη ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή πξόβιεςε, ε νπνία, θαηά ηελ άπνςή καο ζα έπξεπε λα
αλέξρεηαη ζε πνζό επξώ 129.500. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα νη απαηηήζεηο απηέο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα
εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά ην πνζό απηό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα
θαηά πνζό επξώ 4.500. 2) Ζ εηαηξεία, θαηά πάγηα ηαθηηθή, δελ ζρεκαηίδεη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε
πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε
ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο, επηκεηξώκελεο ζηα πξνθύπηνληα από ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά,
αλέξρεηαη ζε επξώ 338.932,05, κε ζπλέπεηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα: ηζόπνζα ηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά 11.184,27 επξώ.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη
πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο Διεγθηή γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθώλ
Θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία ζύκθσλα κε ηνλ Θώδηθα Γενληνινγίαο γηα
Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Θώδηθα Γενληνινγίαο.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ
βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε.
Δπζύλεο ηεο Γηνίθεζεο επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4308/2014 όπσο ηζρύεη, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ
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ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα
πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο
αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ
Δηαηξεία ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα
πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Δπζύλεο Διεγθηή γηα ηνλ Έιεγρν ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο
θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Ζ εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά
δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα
ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο
ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη
νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο
νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή
Λνκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:
 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη
θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο
ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε
απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο
δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.
 Θαηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό

ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ δηαηύπσζε γλώκεο
επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
 Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην

εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.
 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ
ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ
νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ
ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα
επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο
νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο
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βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή.
Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παύζεη λα
ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.
 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε
παξνπζίαζε.
Κεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ
ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ
ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.
Έθζεζε επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεωλ

Ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β)
ηνπ Λ. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη:
α) Θαηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε
ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Λ. 4548/2018 θαη ην πεξηερόκελν απηήο
αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2020.
β) Κε βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία "ΑΓΔΛΦΟΙ Π. ΜΟΤΡΓΗ
Α.Δ. ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ" θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ
Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ.
Αζήλα, 27Ινπιίνπ 2021
O Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

PKF ΕΤΡΩΕΛΕΓΚΣΙΚΗ Α.Ε.
Ορκφηοί Ελεγκηές Λογιζηές
Λ. Κηθιζίας 124, 115 26 Αθήνα

ΑΝΣΩΝΙΟ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΓΗ

Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 132

A.M. .O.E.Λ.: 14511
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II. Ιζνινγηζκόο
ημ.

31/12/2020

31/12/2019

1.
1.
1.

1.920.551,10
61.883,06
576.979,46
2.559.413,62

1.836.560,74
63.344,73
674.478,53
2.574.384,00

1.

1.302,62
1.306,62

2.018,60
2.018,60

0,00

0,00

17.605,28
3.379,35
20.984,63

17.605,28
4.099,35
21.704,63

2.581.704,87

2.598.107,23

71.880,05
2.232.223,30
48,00
2.304.151,35

215.640,11
2.123.541,04
0,00
2.339.181,15

297.957,23
203.394,32
7.324,90
337.134,76
845.811,21

287.430,81
141.179,79
8.337,74
323.552,27
760.500,61

ύνολο κσκλοθορούνηφν

3.149.962,56

3.099.681,76

ύνολο ενεργηηικού

5.731.667,43

5.697.788,99
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ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Μη κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία
Δλζώκαηα πάγηα
Αθίλεηα
Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
Λνηπόο εμνπιηζκόο
Σύλνιν
Άπια πάγηα ζηνηρεία
Λνηπά άπια
Σύλνιν
Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία
ππό θαηαζθεπή
Χξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη
θνηλνπξαμίεο
Λνηπά
Σύλνιν

2.1
2.2

ύνολο μη κσκλοθορούνηφν
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Έηνηκα θαη εκηηειή πξνϊόληα
Δκπνξεύκαηα
Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα
Σύλνιν
Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Πξνπιεξωκέλα έμνδα
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σύλνιν

3
3
3

4.1
4.2
4.3
4.4

"ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε."

ημ.
ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Καθαρή θέζη
Καηαβιεκέλα θεθάιαηα
Κεθάιαην
Σύλνιν
Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν
Απνζεκαηηθά λόκωλ ή θαηαζηαηηθνύ
Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
Σύλνιν

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Τξαπεδηθά δάλεηα
Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκωλ
δαλείωλ
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε
Οξγαληζκνί θνηλωληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Έμνδα ρξήζεωο δνπιεπκέλα
Έζνδα επνκέλωλ ρξήζεωλ
Σύλνιν
ύνολο σποτρεώζεφν
ύνολο καθαρής θέζης, προβλέυεφν και
σποτρεώζεφν

31/12/2019

5.1

564.300,00
564.300,00

564.300,00
564.300,00

5.2
5.2
5.3

187.377,21
48,85
729.730,89
917.156,95

187.377,21
48,85
701.758,27
889.184,33

1.481.456,95

1.453.484,33

6.2.1
6.1.1

639.930,55
480,00
640.410,55

480,00
480,00
480,00

6.2.1

500.817,27

1.044.091,54

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8

111.613,61
2.687.079,07
1.047,50
164.691,83
110.683,79
3.340,00
27.326,23
3.200,00
3.609.799,93

0,00
3.021.062,39
0,00
41.906,13
111.377,77
1.600,00
20.586,83
3.200,00
4.243.824,66

4.250.210,48

4.244.304,66

5.731.667,43

5.697.788,99

ύνολο καθαρής θέζης
Τποτρεώζεις
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Σύλνιν

31/12/2020
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IIΙ. Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ
ημ.

31/12/2020

31/12/2019

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)
Κόζηνο πωιήζεωλ
Μικηό αποηέλεζμα
Λνηπά ζπλήζε έζνδα

7.1
7.2

17.721.675,29
-13.581.410,41
4.140.264,88
19.910,00
4.160.174,88

15.233.964,71
-11.778.863,07
3.455.101,64
11.000,00
3.466.101,64

Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Αποηελέζμαηα προ ηόκφν και θόρφν
Πηζηωηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Χξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Αποηέλεζμα προ θόρφν
Φόξνη εηζνδήκαηνο
Αποηέλεζμα περιόδοσ μεηά από θόροσς

7.4
7.5
7.7
7.8

-260.012,78
-3.593.047,27
-49.939,62
8.618,02
265.793,23
0,00
-124.798,01
140.995,22
-5.022,60
135.972,62

-274.781,39
-3.339.462,47
-44.607,76
66.055,71
-126.694,27
0,00
-84.398,97
-211.093,24
0,00
-211.093,24

7.3

7.10

IV. Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο

Τπόλοιπο 01.01.2019
Μεηαβνιέο ζηνηρείωλ ζηελ
πεξίνδν
Κεθαιαηνπνίεζε δηαθ.
αλαπξνζαξκνγήο

Κεθάλαιο

Αποθεμαηι
κά νόμφν
και
καη/κού

Αθορολόγ
ηηα
αποθεμαηι
κά

564.300,00

187.377,21

Αποηελέζμαηα εις
νέο

ύνολο

48,85

1.020.851,51

1.772.577,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Γηαλνκή κεξίζκαηνο
Σρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ Γ.Σ.
2019

0,00

0,00

0,00

-108.000,00

-108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ

0,00

0,00

0,00

-211.093,24

-211.093,24

564.300,00

187.377,21

48,85

701.758,27

1.453.484,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Γηαλνκή κεξίζκαηνο ρξήζεο 2019
Σρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ Γ.Σ.
2020

0,00

0,00

0,00

-108.000,00

-108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ

0,00

0,00

0,00

135.972,62

135.972,62

564.300,00

187.377,21

48,85

729.730,89

1.481.456,95

Τπόλοιπο 31.12.2019
Μεηαβνιέο ζηνηρείωλ ζηελ
πεξίνδν
Κεθαιαηνπνίεζε δηαθ.
αλαπξνζαξκνγήο

Τπόλοιπο 31.12.2020
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V.
Πξνζάξηεκα
Καηαζηάζεωλ

(ζεκεηώζεηο)

επί

ηωλ

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ

Α. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ(Άξζξν 29 § 3)

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
α) Δπσλπκία νληόηεηαο
β) Λνκηθόο ηύπνο νληόηεηαο
γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο
δ) Γηεύζπλζε έδξαο νληόηεηαο
ε) Αξηζκόο δεκνζίνπ κεηξώνπ ή αληίζηνηρεο
πιεξνθνξίεο
ζη) Δάλ ιεηηνπξγεί ε νληόηεηα ππό ηελ
παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο

"ΑΓΔΛΦΟΙ Π. ΜΟΤΡΓΗ Α.Δ."
Αλώλπκε Δηαηξεία
1.1.2020 - 31.12.2020
Αθξίηα 84, 241 00 ΘΑΙΑΚΑΣΑ
Αξ.ΓΔΚΖ: 014735245000
Α.Φ.Κ. 099604240
Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο.

δ) Δάλ ε νληόηεηα είλαη ππό εθθαζάξηζε

Ζ εηαηξεία δελ είλαη ππό εθθαζάξηζε.

ε) Θαηεγνξία νληόηεηαο βάζεη Λ.4308/2014

Κεζαία

ζ)
Γήισζε
όηη
νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε
ζπκθσλία κε ηνλ Λ.4308/2014

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε
πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ Λ.4308/2014, πιελ όζσλ
πεξηπηώζεσλ αλαθέξνληαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηεο θαηάζηαζεο
απνηειεζκάησλ, πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν,
αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν απηή βάζεη ηεο αξρήο ηνπ
δνπιεπκέλνπ.
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 29 § 1.β νη πιεξνθνξίεο επί ησλ θνλδπιίσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
παξαηίζεληαη κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα θνλδύιηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ – Παξεθθιίζεηο πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο
αξρήο ηεο εύινγεο παξνπζίαζεο
1.

Γλωζηνπνίεζε Αηηηνινγία παξέθθιηζεο από ηελ εθαξκνγή κηαο δηάηαμεο ηνπ παξόληνο λόκνπ
ιόγω εθπιήξωζεο ηεο ππνρξέωζεο ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 16 πεξί εύινγεο παξνπζίαζεο. Πιήξεο
παξάζεζε επηπηώζεωλ ηεο παξέθθιηζεο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηηο ππνρξεώζεηο, ζηελ
θαζαξή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα. (παξ. 6 άξζξνπ 29)

Γελ έγηλε.
2.

Γλωζηνπνίεζε ζηνηρείνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ (παξ. 9
άξζξνπ 29)

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
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Β. ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ (παξ. 5 άξζξνπ 29)
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε εηαηξεία αθνινπζεί ηηο
παξαθάησ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο.
1.

Σα ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκείσζεο,
όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα θηίξηα
απνζβέλνληαη κε εηήζην ζπληειεζηή απόζβεζεο 4% πνπ αληαλαθιά ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή
ηνπο.

2.

Οη επελδύζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκείσζεο όηαλ
θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα επελδπηηθά θηίξηα απνζβέλνληαη κε
εηήζην ζπληειεζηή απόζβεζεο 4% πνπ αληαλαθιά ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο.
Ζ εηαηξεία ζηελ παξνύζα πεξίνδν δελ δηαζέηεη επελδπηηθά αθίλεηα.

3.

Σα ινηπά ελζώκαηα πάγηα επηκεηξνύληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο, θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο,
όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα ινηπά ελζώκαηα πάγηα
απνζβέλνληαη κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο απόζβεζεο, πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηελ
θνξνινγηθή λνκνζεζία ζπληειεζηέο, θαζώο, θαηά ηελ άπνςε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, αληαλαθινύλ ηελ
εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ησλ παγίσλ, θαη νη νπνίνη είλαη νη αθόινπζνη:
α/α
1
2
3
4
5
6

Πεξηγξαθή
Κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
Κεηαθνξηθά κέζα (Κέζα κεηαθνξάο αηόκσλ)
Κεηαθνξηθά κέζα (Κέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ)
Έπηπια θαη ινηπόο Δμνπιηζκόο
Δμνπιηζκόο Ζ/Τ
Πάγηα ρακειήο αμίαο θηήζεσο
(Από 1.500 € θαη θάησ αλά ηεκάρην)

4.

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο.

5.

Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο:

πληειεζηήο απόζβεζεο
10%
16%
12%
10%
20%
100%

α)

ηα άπια ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ
απνζβέζεηο θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ
ραξαθηήξα. Ζ απόζβεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ κε ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο γίλεηαη εληόο
ηνπ ρξόλνπ απηνύ. Γηα ηα ζηνηρεία ρσξίο ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο, νη απνζβέζεηο
δηελεξγνύληαη κε βάζε ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο.

β)

Σα άπια ζηνηρεία κε απεξηόξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή, ή κε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή πνπ δελ κπνξεί
λα πξνζδηνξηζηεί αμηόπηζηα, επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο κε ζπληειεζηή
απόζβεζεο 10%, θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ
ραξαθηήξα.

Σα Ινηπά άπια ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αθνξνύλ:

6.

α)

Γαπάλεο θηήζεσο πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ ηα νπνία απνζβέλνληαη κε πνζνζηό 20% εηεζίσο. Ζ αμία
θηήζεσο απηώλ αλέξρεηαη ζε πνζό επξώ 112.337,87θαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο ήηαλ απνζβεζκέλα θαηά
πνζό επξώ 111.031,25.

β)

Γαπάλεο θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ, νινζρεξώο απνζβεζκέλα.

Οη επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, θαζώο θαη νη ινηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη
επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο, κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη
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κόληκνπ ραξαθηήξα. Κεξίζκαηα από ηηο ελ ιόγσ επελδύζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζηα απνηειέζκαηα,
θαηά ην ρξόλν πνπ εγθξίλνληαη από ηα αξκόδηα όξγαλα απηώλ.
7.

Σα ινηπά πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία «Γάλεηα θαη απαηηήζεηο» θαη «Υξεσζηηθνί ηίηινη»,
επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη
κόληκνπ ραξαθηήξα.

8.

Θαηά ηελ δηάζεζε ησλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ε
δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηηκήκαηνο δηάζεζεο απηώλ, αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο/δεκία ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

9.

Σα πάζεο θύζεσο απνζέκαηα (έηνηκα θαη εκηηειή, εκπνξεύκαηα, πξώηεο ύιεο θαη πιηθά, βηνινγηθά
απνζέκαηα) επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία, κεηαμύ αμίαο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.
Σν θόζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ πάγηα αθνινπζνύκελε κέζνδν ηνπ εηήζηνπ κέζνπ
ζηαζκηθνύ θόζηνπο. Ζ δεκία πνπ πξνθύπηεη από ηελ επηκέηξεζε ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία όηαλ απηή είλαη κηθξόηεξε ηνπ θόζηνπο θηήζεο, αλαγλσξίδεηαη ζηηο δεκίεο απνκείσζεο
θαη επηβαξύλεη ην θόζηνο πσιήζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξα απμεκέλσλ
δεκηώλ απνκείσζεο απνζεκάησλ, ηα ζρεηηθά πνζά εκθαλίδνληαη ζην θνλδύιη «Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό)» ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ κε ζθνπό ηελ εύινγε παξνπζίαζε.

10.

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ ηηο εθηηκώκελεο
δεκίεο απνκείσζεο.

11.

Οη πξνθαηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο (θαηαβαιιόκελα πνζά). Κεηαγελέζηεξα
επηκεηξώληαη ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ
θαη ηπρόλ δεκίεο απνκείσζεο.

12.

Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο.
Κεηαγελέζηεξα επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ θόζηνπο θηήζεο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο.

13.

Οη Τπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία, δελ αλαγλσξίδνληαη θαη
επηκεηξώληαη ζηα πξνθύπηνληα από ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ.
Θαηά πάγηα εθαξκνδόκελε πνιηηηθή αλαγλσξίδνληαη θαηά ηνλ ρξόλν θαηαβνιήο ζε θάζε απνρσξνύληα
εξγαδόκελν.
Οη Τπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία, ζην ηέινο ηεο παξνύζαο
θαζώο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο, ππνινγηζκέλεο βάζεη ηνπ Λ.2112/1920 θαη όρη κε αλαινγηζηηθή κειέηε,
είλαη νη αθόινπζεο:
ρεκαηηζκέλεο
σξεπκέλεο
ύλνιν πξόζζεηεο πξόβιεςεο
Αλαινγνύζεο ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο
Αλαινγνύζεο ζηελ ρξήζε

2020

2019

0,00
0,00
338.932,05
327.747,78
11.184,27

0,00
0,00
327.747,78
302.895,66
24.852,12

14.

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηνλ δηαθαλνληζκό ηνπο.

15.

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά
ηνπο πνζά. Όηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο εκπεξηέρνπλ ή ηεθκαίξεηαη όηη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθά
πνζά πνπ αθνξνύλ ηόθνπο ή/θαη δηαθνξέο ππέξ ή ππό ηα άξηην ή/θαη αξρηθά θόζηε, νη ελ ιόγσ
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο επηκεηξώληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν. Οη
πξνθύπηνληεο ηόθνη από ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο
ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (ηόθνη έμνδα).
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16.

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεώζεηο ζηελ
πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα
όηη ζα εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη
νξηζηηθά. Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο, νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε ηε κεηαθνξά
ηνπο ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ηξόπν αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ
αθνξνύλ έμνδα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεώζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ
θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ζα εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
πνπ αθνξνύλ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα
έμνδα βαξύλνπλ ηα απνηειέζκαηα.

17.

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα ζην
νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο.

18.

Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ηνλ δηαθαλνληζκό ησλ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ, αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή
δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία πξνθύπηνπλ.

19.

Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ
θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη βάζεη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ
γηα θόξν εηζνδήκαηνο θαη πξνζαπμήζεηο.

20.

Σα έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ: (α) κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί
θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπξηόηεηά ηνπο, (β) ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ
αγνξαζηή θαη (γ) ηα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα επηκεηξεζνύλ αμηόπηζηα θαη ζεσξείηαη
ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα. Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην
πνζνζηό νινθιήξσζεο θαη εθόζνλ ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο ηεο
ζπλαιιαγήο. Δλαιιαθηηθά θαη όηαλ δελ ππάξρεη νπζηώδεο επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα
έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ επηκεηξώληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο ζύκβαζεο. Σα έζνδα από
ηόθνπο ινγίδνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. Σα κεξίζκαηα ή ην εηζόδεκα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ
θαζαξή ζέζε άιισλ νληνηήησλ, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα όηαλ εγθξίλνληαη από ην αξκόδην όξγαλν πνπ
απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο. Σα δηθαηώκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ
όξσλ.

21.

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.

22.

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα κεηαηξέπνληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ζην λόκηζκα ζην νπνίν
θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληόηεηαο κε ηελ ηζρύνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία
θαηά ηε ζπλαιιαγή. ην ηέινο θάζε πεξηόδνπ αλαθνξάο: (α) ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη κε ηελ
ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνύ, (β) ηα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε
μέλν λόκηζκα θαη επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεσο, κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο αξρηθήο
αλαγλώξηζεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ην δηαθαλνληζκό λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ ή
από ηε κεηαηξνπή ηνπο κε ηζνηηκία δηαθνξεηηθή από ηελ ηζνηηκία κεηαηξνπήο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ή
θαηά ηε ζύληαμε πξνγελέζηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο
πεξηόδνπ πνπ πξνθύπηνπλ.

23.

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη νη δηνξζώζεηο ιαζώλ, αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά κε ηε
δηόξζσζε:
α)

Σσλ ινγηζηηθώλ αμηώλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο, γηα ηελ
ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζπγθξηηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο
πεξηόδνπ, θαη

β)

Σσλ εζόδσλ, θεξδώλ, εμόδσλ θαη δεκηώλ, όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε επί ησλ ινγηζηηθώλ κεγεζώλ ηεο
ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ.
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24.

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη όηη
πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηόδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη αιιαγέο απηέο
δελ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά.

25.

Ζ δηόξζσζε ησλ ιαζώλ δηελεξγείηαη άκεζα θαηά ηνλ εληνπηζκό ηνπο.
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Γ. ΑΝΑΛΤΔΙ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
1.

Δλζώκαηα, άπια θαη βηνινγηθά πάγηα (παξ. 8 άξζξνπ 29)

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ θίλεζε θαη ηε ζπκθσλία ησλ
ινγαξηαζκώλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, ησλ βηνινγηθώλ παγίσλ θαη ησλ άπισλ παγίσλ.
Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαηωλ, άπιωλ θαη βηνινγηθώλ παγίωλ πεξηόδνπ
Ιδιοχρηςιμοποιοφμενα Πάγια

Ποσά σε Ευρώ €

Γήπεδα Οικόπεδα

Καθαρή λογιςτική αξία την
01.01.2020

811.156,90 1.025.403,84

63.344,73

11.696,78

662.781,75

2.018,35

0,25

2.576.402,60

Αξία κτήςησ την 01.01.2020
Προςθήκεσ χρήςησ
Τόκοι περιόδου
Μειώςεισ χρήςησ
Μεταφορζσ
Αξία κτήςησ την 31.12.2020

811.156,90 2.827.517,71
0,00
180.285,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811.156,90 3.007.802,81

458.437,92
10.076,74
0,00
0,00
0,00
468.514,66

95.953,95
605,00
0,00
0,00
0,00
96.558,95

2.745.044,67
45.686,14
0,00
0,00
0,00
2.790.730,81

80.532,86
760,00
0,00
0,00
0,00
81.292,86

31.045,01
0,00
0,00
0,00
0,00
31.045,01

7.049.689,02
237.412,98
0,00
0,00
0,00
7.287.102,00

0,00 1.802.113,87

395.093,19

84.257,17

2.082.262,92

78.514,51

31.044,76

4.473.286,42

96.294,74
0,00
0,00
0,00
0,00

11.538,41
0,00
0,00
0,00
0,00

5.045,91
0,00
0,00
0,00
0,00

138.744,30
0,00
0,00
0,00
0,00

1.471,98
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

253.095,34
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 1.898.408,61

406.631,60

89.303,08

2.221.007,22

79.986,49

31.044,76

4.726.381,76

811.156,90 1.109.394,20

61.883,06

7.255,87

569.723,59

1.306,37

0,25

2.560.720,24

Αποςβζςεισ και απομειώςεισ την
01.01.2020
Αποςβζςεισ χρήςησ
Μειώςεισ αποςβζςεων
Απομειώςεισ περιόδου
Αναςτροφζσ απομειώςεων
Μεταφορζσ
Αποςβζςεισ και απομειώςεισ την
31.12.2020
Καθαρή λογιςτική αξία την
31.12.2020

2.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Κτίρια και
Μηχανολογικόσ Μεταφορικά
τεχνικά ζργα
εξοπλιςμόσ
μζςα

Άυλα
Λοιπόσ
Εξοπλιςμόσ

Λογιςμικό

Λοιπά

Σφνολο

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (παξ. 11 άξζξνπ 29)
2.1.

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο

Αλαιύνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
ΑΛ.Δ.Λ.
ΔΙ.ΟΚ.Α.. ΔΠΔ
ύλνιν

31/12/2020
5.605,28
12.000,00
17.605,28

31/12/2019
5.605,28
12.000,00
17.605,28

2.1.1. Δπωλπκία, έδξα θαη λνκηθή κνξθή θάζε άιιεο νληόηεηαο, ζηελ νπνία ε νληόηεηα είλαη
απεξηόξηζηα επζπλόκελνο εηαίξνο (παξ. 26 άξζξνπ 29)
Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε.
2.1.2. Δπωλπκία θαη έδξα ηεο νληόηεηαο ε νπνία θαηαξηίδεη ηηο ελνπνηεκέλεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεωλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ
απνηειεί ε νληόηεηα ωο ζπγαηξηθή, εάλ ζπληξέρεη πεξίπηωζε (παξ. 12 άξζξνπ 29)
Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε.
2.2.

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
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Αλαιύνληαη σο εμήο:
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Δγγπήζεηο ελνηθίσλ
Δγγπήζεηο ΓΔΤΑΚ
Δγγπήζεηο ΓΔΖ
ύλνιν
3.

31/12/2019
3.000,00
29,35
860,00
4.099,35

31/12/2020
2.232.223,30
71.880,05
48,00
2.304.151,35

31/12/2019
2.123.541,04
215.640,11
0,00
2.339.181,15

31/12/2020
264.038,71
33.918,52
297.957,23

31/12/2019
282.030,81
5.400,00
282.344,29

31/12/2020
0,00
4.482,83
144.316,50
54.594,99
203.394,32

31/12/2019
42.894,85
2.641,23
95.643,71
0,00
141.179,79

31/12/2020
5.491,03
523,87
599,25
63,44
17,31
630,00
7.324,90

31/12/2019
5.535,48
207,03
1.901,75
63,48
0,00
630,00
8.337,74

31/12/2020

31/12/2019

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο αλαιύνληαηζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Απνζέκαηα
Δκπνξεύκαηα
Έηνηκα θαη εκηηειή πξντόληα
Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα
ύλνιν
4.

31/12/2020
3.000,00
379,35
0,00
3.379,35

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
4.1.

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Πειάηεο εζσηεξηθνύ
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
ύλνιν
4.2.

Λνηπέο απαηηήζεηο

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιύνληαη σο εμήο:
Λνηπέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο από Διιεληθό δεκόζην
Ινηπνί ρξεώζηεο δηάθνξνη
Υξεσζηηθά ππόινηπα πξνκεζεπηώλ
Δθπηώζεηο αγνξώλ ππό δηαθαλνληζκό
ύλνιν
4.3.

Πξνπιεξωκέλα έμνδα

Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Πξνπιεξωκέλα έμνδα
Αζθάιηζηξα
Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο
Δλνίθηα κερ. κέζσλ
πλδξνκέο - εηζθνξέο
Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ
Σέιε θπθινθνξίαο επνκέλσλ ρξήζεσλ
ύλνιν
4.4.

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
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Σακείν
Θαηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο
ύλνιν
5.

327.780,23
9.354,53
337.134,76

316.682,33
6.869,94
323.552,27

Καζαξή ζέζε (παξ. 12 άξζξνπ 29)
5.1.

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα

Σν εγθεθξηκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε πνζό Δπξώ 564.300,00 θαη δηαηξείηαη ζε 90.000
θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο επξώ 6,27 έθαζηε.
Ζ κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
2020
90.000
0
90.000

Αξηζκόο κεηνρώλ ζε θπθινθνξία ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Δθδνζείζεο κεηνρέο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
Αξηζκόο κεηνρώλ ζε θπθινθνξία ζην ηέινο ηνπ έηνπο
5.2.

2019
90.000
0
90.000

Απνζεκαηηθά

Σν θνλδύιη «Απνζεκαηηθά λόκωλ ή θαηαζηαηηθνύ» ηεο θαζαξήο ζέζεο αλαιύεηαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
Μεηαβνιή θνλδπιίνπ «Απνζεκαηηθά λόκωλ ή θαηαζηαηηθνύ» ζην έηνο 2020
Σαθηηθό
Δηδηθά
Αθνξνιόγεηα
ύλνιν
απνζεκαηηθό
απνζεκαηηθά
απνζεκαηηθά
Τπόινηπν ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
(01.01.2020)
Θεθαιαηνπνίεζε
Από δηαλνκή θεξδώλ ρξήζεσο 2019
Τπόινηπν ζην ηέινο ηνπ έηνπο
(31.12.2020)

187.016,87

360,34

48,85

187.426,06

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

187.016,87

360,34

48,85

187.426,06

Σν θνλδύιη «Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά» ηεο θαζαξήο ζέζεο δεκηνπξγήζεθε βάζεη δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ
3220/2004.
5.3.

Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ (παξ. 19 άξζξνπ 29)

Ζ πξνηεηλόκελε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε δηάζεζε θεξδώλ
είλαη ε αθόινπζε (παξαηίζεηαη θαη ε δηαλνκή θεξδώλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο ε νπνία εγθξίζεθε εληόο ηεο
ρξήζεσο 2021):
2020
2019
ύλνιν (δεκηώλ)/θεξδώλ πεξηόδνπ

135.972,62

(211.093,24)

Τπόινηπν θεξδώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ

701.758,27

1.020.851,51

0,00
0,00
108.000,00
729.730,89

0,00
0,00
108.000,00
701.758,27

837.730,89

809.758,27

108.000,00

108.000,00

Γηαλνκή ζε:
Σαθηηθό απνζεκαηηθό
Απνζεκαηηθό θαηαζηαηηθνύ
Κεξίζκαηα πξνο κεηόρνπο
Θέξδε εηο λέν
ύλνιν θεξδώλ πεξηόδνπ
Δγθξηζέληα κεξίζκαηα εληόο ηεο πεξηόδνπ

6.

Τπνρξεώζεηο
6.1.

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

6.1.1. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
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Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ιεθζείζεο εγγπήζεηο
ύλνιν

31/12/2020
480,00
480,00

31/12/2019
480,00
480,00

Σξαπεδηθά Γάλεηα (Μαθξνπξόζεζκα)
Γάλεην ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ
Γάλεηα ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ύλνιν

31/12/2020
234.375,00
405.555,55
639.930,55

31/12/2019
0,00
0,00
0,00

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκωλ δαλείωλ
Γάλεηα ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ
Γάλεηα ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ύλνιν

31/12/2020
15.625,00
95.988,61
111.613,61

31/12/2019
0,00
0,00
0,00

Σξαπεδηθά Γάλεηα (Βξαρππξόζεζκα)
Γάλεηα ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ
Γάλεηα ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ύλνιν

31/12/2020
117.550,77
383.266,50
500.817,27

31/12/2019
280.051,85
764.039,69
1.044.091,54

31/12/2020
1.382.712,86
1.293.960,35
10.406,49
2.687.079,70

31/12/2019
1.723.226,71
1.287.051,79
10.783,89
3.021.062,39

6.2.

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

6.2.1. Σξαπεδηθά δάλεηα
Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:

6.2.2. Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ
ύλνιν

6.2.3. Φόξνο εηζνδήκαηνο
ηε ρξήζε 2020 πξνέθπςε ππνρξέσζε θόξνπ πνζνύ επξώ 1.047,50, ελώ ζηε ρξήζε 2019ε αληίζηνηρε ππνρξέσζε
αλεξρόηαλ ζε πνζό επξώ 0,00(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ εηζνδήκαηνο επνκέλεο
ρξήζεσο).
Φόξνο εηζνδήκαηνο

31/12/2020
1.047,50

31/12/2019
0,00

31/12/2020
129.615,71
19.268,85
825,41
14.981,86
164.691,83

31/12/2019
0,00
24.514,31
1.193,86
16.197,96
41.906,13

6.2.4. Λνηπνί θόξνη – ηέιε
Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε
Φ.Π.Α
Φόξνη - Σέιε ακνηβώλ πξνζσπηθνύ
Φόξνη - Σέιε ακνηβώλ ηξίησλ
Ινηπνί Φόξνη - Σέιε
ύλνιν
6.2.5. Οξγαληζκνί θνηλωληθήο αζθάιηζεο
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Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Οξγαληζκνί θνηλωληθήο αζθάιηζεο
Η.Θ.Α.
ύλνιν

31/12/2020
110.683,79
110.683,79

31/12/2019
111.377,77
111.377,77

31/12/2020
3.340,00
3.340,00

31/12/2019
1.600,00
1.600,00

31/12/2020
26.654,20
438,50
3,97
179,58
49,98
27.326,23

31/12/2019
19.923,91
286,39
0,00
328,23
48,30
20.586,83

31/12/2020
3.200,00
3.200,00

31/12/2019
3.200,00
3.200,00

6.2.6. Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Πηζησηέο δηάθνξνη
ύλνιν
6.2.7. Έμνδα ρξήζεωο δνπιεπκέλα
Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Έμνδα ρξήζεωο δνπιεπκέλα
Γνπιεπκέλα έμνδα ΓΔΖ-ΓΔΤΑΘ-ΟΣΔ
Γνπιεπκέλα έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο
Γνπιεπκέλα ελνίθηα κερ. κέζσλ
Γνπιεπκέλα έμνδα δεκνζηεύζεσλ
Γνπιεπκέλα έμνδα επηζθεπώλ
ύλνιν

7

6.2.8 Έζνδα επνκέλωλ ρξήζεωο
Αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:

Δζόδα επνκέλωλ ρξήζεωλ
Δλνίθηα επόκελεο ρξήζεο (Γηακέξηζκα Γ3)
ύλνιν

1.

Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο
1.1.

Κύθινο εξγαζηώλ

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο αλαιύεηαη σο αθνινύζσο:
Αλά Καηεγνξία δξαζηεξηόηεηαο
Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο πξντόλησλ
Παξνρή ππεξεζηώλ
ύλνιν
1.2.

2020
17.288.090,65
43.476,27
390.108,37
17.721.675,29

2019
14.794.798,18
76.029,80
363.136,73
15.233.964,71

2020
13.535.569,24
45.841,17
13.581.410,41

2019
11.740.160,30
38.702,77
11.778.863,07

Κόζηνο πωιήζεωλ

Σν θόζηνο πσιήζεσλ αλαιύεηαη σο εμήο:
Κόζηνο πωιήζεωλ
Θόζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ
Θόζηνο πσιεζέλησλ πξντόλησλ
ύλνιν
1.3.

Λνηπά ζπλήζε έζνδα

Σα ινηπά ζπλήζε έζνδα ηεο εηαηξείαο αλαιύνληαη σο αθνινύζσο:
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Λνηπά ζπλήζε έζνδα
Έζνδα παξεπόκελσλ αζρνιηώλ
ύλνιν
1.4.

2020
19.910,00
19.910,00

2019
11.000,00
11.000,00

2020
118.656,91
21.893,17
84.801,74
25.276,09
9.384,87
260.012,78

2019
123.879,55
30.217,17
80.594,60
24.630,32
15.459,75
274.781,39

2020
2.513.097,10
37.065,08
525.820,53
33.628,25
239.725,84
243.710,47
3.593.047,27

2019
2.347.099,56
44.065,08
511.555,29
30.449,49
242.711,05
163.582,00
3.339.462,17

Έμνδα δηνίθεζεο

Σα έμνδα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο αλαιύνληαη σο αθνινύζσο:
Έμνδα δηνίθεζεο
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
ύλνιν
1.5.

Έμνδα δηάζεζεο

Σα έμνδα δηάζεζεο ηεο εηαηξείαο αλαιύνληαη σο αθνινύζσο:
Έμνδα δηάζεζεο
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φόξνη - ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
ύλνιν
1.6.

Πιεξνθνξίεο γηα ην πξνζωπηθό θαη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο ηεο πεξηόδνπ (παξ. 23 άξζξνπ
29)

Ο κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο αλαιύεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
2020
Κέζνο όξνο ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ
Κέζνο όξνο εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ
Γεληθόο κέζνο όξνο απαζρνινύκελωλ

2019
146
0
146

133
0
133

Σν ζπλνιηθό θόζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο αλαιύεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα (κηθηά πνζά)
Παξεπόκελεο παξνρέο & έμνδα πξνζσπηθνύ
Θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο (εξγνδνηηθέο εηζθνξέο)
Θόζηνο γηα παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
ύλνιν

2020
2.108.202,48
12.770,66
506.039,48
4.741,39
2.631.754,01

2019
1.967.945,42
12.156,74
477.372,50
13.504,45
2.470.979,11

ηα αλσηέξσ πνζά ησλ κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη θαηαβιεζείζεο ακνηβέο Κειώλ Γ.. ύςνπο
€398.168,55γηα ηελ ρξήζε 2020 θαη €399.865,82γηα ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2019.
1.7.

Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο

Σα ινηπά έμνδα θαη δεκίεο αλαιύνληαη σο εμήο:
Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο
Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα

2020
49.939,62
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Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
ύλνιν
1.8.

0,00
49.939,62

7.534,48
44.607,76

2020
8.618,02
0,00
8.618,02

2019
25.329,39
40.726,32
66.055,71

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε

Σα ινηπά έζνδα θαη θέξδε αλαιύνληαη σο εμήο:
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα
Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
ύλνιν
1.9.

Πηζηωηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα

Γελ ππάξρνπλ.
1.10.

Υξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Οη ρξεσζηηθνί ηόθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα ηεο εηαηξείαο αλαιύνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Υξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Σόθνη & έμνδα Καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ
Σόθνη & έμνδα Βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ
Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
ύλνιν
2.

2020
1.500,00
77.506,90
45.791,11
124.798,01

2019
2.019,22
47.496,31
34.883,44
84.398,97

Δκπξάγκαηεο εγγπήζεηο επί αθηλήηωλ ηεο εηαηξείαο (παξ. 13 άξζξνπ 29)

Γελ ππάξρνπλ.
3.

Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο θαη ελδερόκελεο
ππνρξεώζεηο) εθηόο ηζνινγηζκνύ (παξ. 16 άξζξνπ 29)

επηβαξύλζεηο

(ελδερόκελεο

Ζ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε ηνπ 2010 έρεη παξαγξαθεί, όπσο πξνθύπηεη απ’ ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Λ.4174 (άξζξν 36) θαη ηνπ Λ.4446 (άξζξν 97). Ωο εθ’ ηνύηνπ δελ αλακέλεηαη θακία κειινληηθή θνξνινγηθή
επηβάξπλζε γηα ηελ εηαηξεία.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2020 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ
Ινγηζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ
Λ.4174/2013. Ο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2020 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό
πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2020. Αλ κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε όηη απηέο δελ
ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Οη δεζκεύζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία αθνξνύλ ηηο πξνβιέςεηο γηα
απνδεκίσζε βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ 2112/1920.
4.

Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (παξ. 25 άξζξνπ 29)

Ζ εηαηξεία δελ ρνξήγεζε πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. ηόζν θαηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε, όζν
θαη θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.
5.

Ακνηβέο πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (παξ. 30 άξζξνπ 29)

Θαηαβιήζεθαλ νη αλαθεξόκελεο ακνηβέο ζηελ παξάγξαθν 7.6.
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6.

πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε (παξ. 31 άξζξνπ 29)

Σν ύςνο θαη ε θύζε ησλ ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεκέλα κέξε θαζώο θαη ηα ζρεηηθά ππόινηπα απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεώζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
2020
Αγνξέο απνζεκάησλ θαη ππεξεζηώλ από:
Θπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε (ακνηβέο δηνίθεζεο)
ύλνιν

2019

0,00
398.168,55
398.168,55

0,00
399.865,82
399.865,82

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Πσιήζεηο απνζεκάησλ θαη ππεξεζηώλ πξνο:
Θπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

31/12/2020

31/12/2019

Απαηηήζεηο από:
Θπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Τπνρξεώζεηο πξνο:
Θπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.

εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο
ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ


Ζ από 18/07/2021 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηε δηαλνκή πξνο ηνπο κεηόρνπο,
θεξδώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (πνπ ζρεκαηίζηεθαλ σο ηελ 31/12/2018) ζπλνιηθνύ πνζνύ ΔΤΡΩ εθαηόλ νθηώ
ρηιηάδσλ επξώ (108.000 επξώ).

Κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο Έθζεζεο απηήο, θαη κεηά ηελ 31/12/2020, ζπλερίδεηαη ε αξλεηηθή
επίδξαζε, ηόζν ζηελ ρώξα καο, όζν θαη δηεζλώο από ηελ παλδεκία ηνπ ηνύ COVID-19. Αλ θαη βξηζθόκαζηε ήδε
κεηά ηελ θνξύθσζε ηεο παλδεκίαο απηήο, πνπ ζεκεηώζεθε ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ 2021, ελ ηνύηνηο δελ είλαη
δπλαηή ε αζθαιήο εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη όρη κόλν επηπηώζεσλ, θαζώο ηόζν ζηελ Διιάδα,
όζν θαη δηεζλώο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο.
Γεδνκέλσλ ηνύησλ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ είλαη πξνο ην παξόλ ηθαλή λα εθηηκήζεη ην πιήξεο κέγεζνο ηεο
καθξνπξόζεζκεο επίδξαζεο ηεο παλδεκίαο επί ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ θαη ηεο πνξείαο ηεο εηαηξείαο.
Βάζεη ησλ κέρξη ηώξα δεδνκέλσλ ηνπ πξώηνπ πεληακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζε 2021 παξαηεξείηαη κηα πνιύ
κηθξή πηώζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2020, θαηά πνζνζηό 3,03%. Ζ Γηνίθεζε ηεο
εηαηξείαο θαηαβάιεη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνύ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηεο εηαηξείαο ζηηο
απνιύησο απαξαίηεηεο δαπάλεο ώζηε λα απνηξαπεί ην ελδερόκελν εκθάληζεο δεκηνγόλνπ απνηειέζκαηνο.
Δλδεηθηηθά, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο εηαηξείαο θαηά ην πξώην πεληάκελν ηνπ 2021 είλαη αληίζηνηρα κεησκέλεο
θαηά 9,99% ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ βξαρππξόζεζκσλ πξνβιέςεσλ ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά όηη καθξνπξόζεζκα, νη όπνηεο
αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, δελ αλακέλεηαη λα ζέζνπλ ππό θίλδπλν ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο (going
concern) θαζώο ζήκεξα, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο 2020,
δηαζέηεη απνιύησο ηθαλνπνηεηηθή θεθαιαηαθή επάξθεηα αλεξρόκελε ζε 1.481.456,95 € ή πνζνζηό 25,85% επί ηνπ
ζπλόινπ ηνπ Παζεηηθνύ ηεο. Δπίζεο ζην ηέινο ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο ηα δηαζέζηκα αλέξρνληαλ ζε 337.134,76 €.
ε θάζε πεξίπησζε ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί από θνληά ηηο νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο
εμειίμεηο θαη όηαλ ππάξμνπλ αζθαιείο πξνβιέςεηο, ζα πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ απηώλ επί ησλ
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νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ θαη ηεο πνξείαο ηεο εηαηξείαο θαη αθνινύζσο ζα πξνβεί ζε πεξεηαίξσ ελεκέξσζε ησλ
κεηόρσλ ηεο.
Πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο παλδεκίαο θαλέλα άιιν γεγνλόο δελ πθίζηαηαη, πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη
ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο.

Καιακάηα, 30Ινπλίνπ 2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ
ΣΟΤΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ . ΜΟΤΡΓΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Θ. ΜΟΤΡΓΗ

ΔΤΣΑΘΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ
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