
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πριάμου 249, Τ.Κ.: 131 23 Ίλιον

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7798/01ΔΤ/Β/86/70

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 83116602000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

42ης χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

1
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ ΑΕ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019...............................................................................................................3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...................................................................................5
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ.........................................................................................6
Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  της  31ης Δεκεμβρίου 2019...............................7
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία................................................................................................7
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας......7
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι..............................................................................................................7
4.  Παρεκκλίσεις  από  τις  διατάξεις  του  νόμου  προκειμένου  να  επιτευχθεί  εύλογη  παρουσίαση  των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.......................................................................................................13
5.  Σχέσεις  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  ή  μιας  υποχρεώσεως  με  περισσότερα  από  ένα  κονδύλια  του
ισολογισμού........................................................................................................................................13
6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.............................................13
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία..........................................................................................14
8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως...........................................................................................................15
9. Υποχρεώσεις....................................................................................................................................15
10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας..........................................16
11. Προτεινόμενη διάθεση κερδών........................................................................................................17
12. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο...........................................................................................17
13. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου.............................................................................................17
14. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού................................................................................................17
15.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.................18
16.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων..........................................................18
17.   Στοιχεία  της  εταιρείας  που  καταρτίζει  ενοποιημένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  του  τελικού
συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική...........................................18
18.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου
επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική.........................................................18
19. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις................................18
20. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων..................................................18
21. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη......................................................................................................18
22. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές
επιπτώσεις επί της εταιρείας.................................................................................................................19
23. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό..........................................................................................................................................19
24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού..............................................................................19

2
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ ΑΕ



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2019 31/12/2018
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία    
Ενσώματα πάγια   
Ακίνητα 6.1 771.201,68 667.604,23
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 1.258.626,02 443.583,04
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 91.447,74 85.861,95

Σύνολο
2.121.275,4

4 1.197.049,22

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή 0,00 59.339,39

Άυλα πάγια στοιχεία  
Λοιπά άυλα 6.2 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
   
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   
Λοιπά 7.1.1 235,05 0,00
Σύνολο 235,05 0,00
   
Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
2.121.510,4

9 1.256.388,61
   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Αποθέματα   
Πρώτες ύλες και υλικά 30.238,06 15.443,00
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες 0,00 0,00
Σύνολο 30.238,06 15.443,00
   
Χρηματοοικονομικά στοιχεία   
Εμπορικές απαιτήσεις 7.1.2 993.314,67 905.903,99
Λοιπές απαιτήσεις 7.1.3 222.321,13 65.715,20
Προπληρωμένα έξοδα 13.452,80 12.219,97
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.1.4 204.386,73 97.774,69

Σύνολο
1.433.475,3

3 1.081.613,85
   

Σύνολο κυκλοφορούντων
1.463.713,3

9 1.097.056,85
   

Σύνολο Ενεργητικού  
3.585.223,8

8 2.353.445,46
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2019 31/12/2018
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Καταβλημένα κεφάλαια   
Κεφάλαιο 8 792.000,00 792.000,00
Υπέρ το άρτιο 8 228.576,00 228.576,00
Σύνολο 1.020.576,00 1.020.576,00
   
   
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 173.500,00 164.500,00
Αφορολόγητα αποθεματικά 8 4.888,47 4.888,47
Αποτελέσματα εις νέο 646.469,93 475.032,59
Σύνολο 824.858,40 644.421,06
   
   
Σύνολο καθαρής θέσης 1.845.434,40 1.664.997,06
   
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 54.658,03 54.658,03
Σύνολο 54.658,03 54.658,03
   
Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμα Δάνεια  9.1.1 548.135,82 0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις  9.1.2 101.453,03 11.337,41
Σύνολο 649.588,85 11.337,41
   
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 725,88 72.228,09
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 9.1.1 46.907,63 0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις 9.2.1 461.740,61 53.965,60
Φόρος εισοδήματος 59.796,39 40.277,81
Λοιποί φόροι και τέλη 13.037,68 30.056,48
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 60.842,54 57.440,04
Λοιπές υποχρεώσεις  9.2.2 363.876,19 342.149,88
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 28.615,68 26.335,06
Σύνολο 1.035.542,60 622.452,96
   
Σύνολο Υποχρεώσεων 1.685.131,45 633.790,37
   
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων  3.585.223,88 2.353.445,46
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Σημ. 31/12/2019 31/12/2018
     

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  10 3.142.612,63 2.643.740,70
Κόστος πωλήσεων   10 2.107.205,75 1.794.718,42
Μικτό Αποτέλεσμα  1.035.406,88 849.022,28
   
Λοιπά συνήθη έσοδα  6.270,97 4.071,66
  1.041.677,85 853.093,94
Έξοδα διοίκησης   10 404.402,51 402.742,19
Έξοδα διάθεσης  10 383.261,80 317.603,84
Λοιπά έξοδα και ζημίες  10 5.481,61 310,09
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 1.381,06 0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη  10 6.502,68 6.319,26
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων  256.415,67 138.757,08
      

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 14,73 15,50
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  16.196,67 6.141,94
Αποτέλεσμα προ φόρων  240.233,73 132.630,64
      

Φόροι εισοδήματος  59.796,39 40.277,81
      

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  180.437,34 92.352,83
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

καθαρής θέσης Κεφάλαιο
Υπερ το
Άρτιο

Αποθεματικά
νόμων και

καταστατικού

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

Υπόλοιπο 1.1.2018
792.000,0

0 228.576,00 155.500,00 4.888,47 391.679,76 1.572.644,23
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 9.000,00 -9.000,00
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου 92.352,83 92.352,83

Υπόλοιπο 31.12.2018
792.000,0

0
228.576,00

164.500,00 4.888,47 475.032,59 1.664.997,06
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 9.000,00 -9.000,00
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές μερισμάτων
Αποτελέσματα περιόδου 180.437,34 180.437,34

Υπόλοιπο 31.12.2019
792.000,0

0
228.576,00

173.500,00 4.888,47 646.469,93 1.845.434,40
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Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της 

31ης Δεκεμβρίου 2019

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2019 - 31.12.2019

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Πριάμου 249,Ίλιον, ΤΚ 13123

ε) Αρ.Μ.Α.Ε.: 7798/01ΔΤ/Β/86/70  ΓΕ.ΜΗ.: 83116602000

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

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία 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.  Παράγοντες  που  θέτουν  σε  κίνδυνο  την  προοπτική  της  Εταιρείας  ως  συνεχιζόμενης

δραστηριότητας.

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η   σύνταξη   των   οικονομικών   καταστάσεων   προϋποθέτει   την   άσκηση   κρίσης   και   την   διενέργεια
εκτιμήσεων   από   την   διοίκηση,   τα   οποία   επηρεάζουν   την   εφαρμογή   των   λογιστικών   πολιτικών,   τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.  
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Οι  λογιστικές   εκτιμήσεις   γίνονται   κυρίως   για   τον  υπολογισμό   των  αποσβέσεων   των     παγίων,   τις

συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον

επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες

λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου. 

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα   ενσώματα   πάγια   περιουσιακά  στοιχεία  καταχωρίζονται   αρχικά  στο  κόστος   κτήσεως,   το  οποίο

περιλαμβάνει  κάθε  δαπάνη που απαιτείται  για  να έλθει  το στοιχείο  στην παρούσα  κατάσταση ή θέση ή

επιδιωκόμενη χρήση. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο

κόστος   (αρχικό   κόστος   κτήσεως,   πλέον   κάθε   μεταγενέστερη   δαπάνη   που   πληροί   τον   ορισμό   του

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή

τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη.

 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη.

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την

ανακτήσιμη αξία του.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή

υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν

την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση

αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης

αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών. 
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γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα  πάγια  στοιχεία  διαγράφονται  κατά  την  πώλησή  τους  ή  αν  η  Εταιρεία  δεν  αναμένει

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους. 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Δεν υπάρχουν άυλα περιουσιακά στοιχεία

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή

στο  κόστος  που  απαιτήθηκε   για   την  απόκτηση   τους.  Το  κόστος  κτήσεως  περιλαμβάνει   το  σύνολο   των

ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε

για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται

στο   κόστος   κτήσεώς   τους   (ονομαστικά   ποσά)   μείον   τυχόν   ζημίες   απομειώσεως,   εκτός   από   τα   έντοκα

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι

σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή

μέθοδο).  

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που

η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο

είναι το μεγαλύτερο από:

 Την   παρούσα   αξία   του   ποσού   που   εκτιμάται   ότι   θα   ληφθεί   από   το   περιουσιακό   στοιχείο,

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως. 

γ) Διαγραφή

Ένα   χρηματοοικονομικό   περιουσιακό   στοιχείο   διαγράφεται   όταν   και   μόνον   όταν   εκπνεύσουν   τα

συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι

και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

9



3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής

νομοθεσίας.

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο. 

Οι   διαφορές   του  φορολογικού   ελέγχου,   καταχωρίζονται  στην   κατάσταση  αποτελεσμάτων   της

χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την

Εταιρεία.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη

χρήση. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη

τιμή   μεταξύ   του   κόστους   κτήσεως   και   της   καθαρής   ρευστοποιήσιμης   αξίας   τους.   Το   κόστος   κτήσεως

προσδιορίζεται με το μέσο σταθμικό κόστος. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη

αξία,   η   ζημία   απομειώσεως   καταχωρίζεται   ως   κόστος   πωληθέντων,   εκτός   αν   είναι   σημαντική,   οπότε

ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και

αποτιμούνται μεταγενέστερα 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.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
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Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις,   τόσο κατά  την  αρχική  καταχώριση,  όσο και  μεταγενέστερα,

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο

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

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται

στα αποτελέσματα.

β) Διαγραφή

Μια   χρηματοοικονομική   υποχρέωση   διαγράφεται   όταν   και   μόνον   όταν   η   συμβατική   δέσμευση

εκπληρώνεται,   ακυρώνεται   ή   εκπνέει,   δηλαδή   όταν   η   συμβατική   δέσμευση   που   την   δημιούργησε   δεν

υφίσταται πλέον. 

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε

κατά   την   επανεκτίμησή   είτε   κατά   το   διακανονισμό   των   μη   χρηματοοικονομικών   υποχρεώσεων

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

β) Διαγραφή

Μια μη  χρηματοοικονομική  υποχρέωση  διαγράφεται  όταν  και  μόνον  όταν  η  συμβατική  δέσμευση

εκπληρώνεται,   ακυρώνεται   ή   εκπνέει,   δηλαδή   όταν   η   συμβατική   δέσμευση   που   την   δημιούργησε   δεν

υφίσταται πλέον. 

3.1.9. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι   κρατικές   επιχορηγήσεις   που   λαμβάνονται   για   απόκτηση   πάγιων   στοιχείων   καταχωρίζονται  ως

αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα

κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται

για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και

τα αντίστοιχα έξοδα.

3.1.10. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. 

Ειδικότερα:

 Τα   έσοδα   από   πώληση  αγαθών  καταχωρίζονται   εντός   της   περιόδου   στην   οποία   καθίστανται

δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την

κυριότητά τους.
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 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα   κονδύλια   της   καθαρής   θέσεως   καταχωρίζονται   αρχικά   και   αποτιμούνται   μεταγενέστερα   στα

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν

ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,

προσαρμόζονται,  εάν υπάρχει  αντικειμενική ένδειξη ότι  διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή

επιβάλλουν   προσαρμογές   της   αξίας   τους.  Οι   προσαρμογές   αυτές   γίνονται   για   τέτοια   γεγονότα,  ως   την

ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Τα μη διορθωτικά,

μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες

συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2.  Μεταβολή  λογιστικών  αρχών  και  μεθόδων,  μεταβολές  λογιστικών  εκτιμήσεων  και  διόρθωση

σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της

τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
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Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις  σφαλμάτων καταχωρίζονται  με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. 

Δεν πραγματοποιήθηκε διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου

για   να   εκπληρώσει   την  υποχρέωση   της   εύλογης  παρουσιάσεως   των   χρηματοοικονομικών  καταστάσεων,

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού

Δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του

ισολογισμού.

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 
πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Γήπεδα Κτίρια 
Μηχανολογικός

εξοπλισμός
Λοιπός

εξοπλισμός

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο 1.1.2019 319.051,31 965.900,18 1.931.478,20 519.583,82
Προσθήκες περιόδου 0,00 130.914,26 863.481,72 31.326,86
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 25.401,44 1.146,28
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019 319.051,31 1.096.814,44 2.769.558,48 549.764,40

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις

    

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 617.347,26 1.487.895,16 433.721,87
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 27.316,81 48.438,71 25.572,02
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 25.401,41 977,23
Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 644.664.07 1.510.932,46 458.316,66

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 319.051,31 452.150,37 1.258.626,02 91.447,74
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Επί   των   ακινήτων   της   εταιρείας   υφίστανται   προσημειώσεις   υποθηκών   και   υποθήκες   ποσού   ευρώ
240.000,00 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων  τα οποία κατά την 31.12.19 ανέρχονται στο ποσό των
ευρώ 595.043,25.

Δεν υπάρχουν μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση περιουσιακά στοιχεία.

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Δεν υπάρχουν άυλα περιουσιακά 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως

7.1.1. Λοιπά

Στα   λοιπά   περιλαμβάνονται   δοσμένες   εγγυήσεις   ενοικίου   και   εγγυήσεις   σε   παρόχους   ηλεκτρικής
ενέργειας.

7.1.2 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές απαιτήσεις 31.12.2019 31.12.2018
Πελάτες (Χρεωστικά Υπόλοιπα) 829.090,22 654.106,06
Επιταγές εισπρακτέες 159.310,27 233.044,20
Γραμμάτια εισπρακτέα 4.914,18 18.753,73

Σύνολο 993.314,67 905.903,99

7.1.3 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις 31.12.2019 31.12.2018
Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο  167.916,05 52.740,25
Προμηθευτές (Χρεωστικά υπόλοιπα) 3.622,24 0,00
Χρεώστες Διάφοροι 50.782,84 12.974,95

Σύνολο 222.321,13 65.715,20

7.1.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Στο κονδύλι του ισολογισμού ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνονται καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας της εταιρείας.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31.12.2019 31.12.2018
Ταμείο 3.076,03 4.201,64
Καταθέσεις όψεως 201.310,70 93.573,05
Σύνολο 204.386,73 97.774,69

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
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-Το   καταβλημένο   μετοχικό   κεφάλαιο   της   εταιρείας   διαιρείται   σε   396.000,00   μετοχές   κοινές
ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,00 η κάθε μία και ανέρχεται σε €
792.000,00.

-Το τακτικό αποθεματικό € 173.500,00 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του
Ν.4548/2018. 

-   Το   αποθεματικό   υπέρ   το   άρτιο   €   228.576,00   προέκυψε   από   αυξήσεις   κεφαλαίου   που
πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις

-Τα αφορολόγητα αποθεματικά ποσού ευρώ 4.888,47 έχουν σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις με
τις ισχύουσες τότε φορολογικές διατάξεις.

9. Υποχρεώσεις
9.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

9.1.1 Δάνεια

α) Εξασφαλίσεις δανείων

     Η εταιρεία έχει συνάψει μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια με συνολικό ανεξόφλητο ποσό  € 595.043,45
την  31.12.2019,   για   την εξασφάλιση  των  οποίων  η  τράπεζα έχει   εγγράψει  προσημείωση    υποθήκης  και
υποθήκες ποσού ευρώ 240.000,00 στο ιδιόκτητο ακίνητο στην οδό Πριάμου 249 – Ίλιον, και έχει κατατεθεί
εγγύηση ύψους € 60.000,00 από τους μετόχους της εταιρείας

β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων

Υπόλοιπο λήξεως
Τραπεζικά

δάνεια
Βραχυπρόθεσμο τμήμα:
Έως 1 έτος 46.907,63

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 46.907,63

Μακροπρόθεσμο τμήμα:
1 έως 10 έτη 548.135,82
Γενικό Σύνολο     595.043,45

9.1.2 Κρατικές Επιχορηγήσεις

     Κρατικές επιχορηγήσεις υπολοίπου ποσού 7.203,03 ευρώ αφορούν κυρίως επενδύσεις που έγιναν 
κατά την περίοδο 2006-2007 και επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό 45 % περίπου σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις, και μηχανήματα.
Κατά την χρήση 2019 έλαβε την 1η δόση επιχορήγησης του προγράμματος ΕΣΠΑ-Ποιοτικός 
Εκσυγχρονισμός ποσού 94.250,00 ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού 
εξοπλισμού.
Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών 
στοιχείων που επιδοτήθηκαν. Ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η 
επιχορήγηση, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγημένων παγίων, 
και τη διαφοροποίηση της νομικής υπόστασης της επιχορηγούμενης εταιρείας. Κατά τους 
διενεργηθέντες από τις αρμόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς.
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9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

9.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις 31.12.2019 31.12.2018
Προμηθευτές 461.740,61 53.965,60
Σύνολο 461.740,61 53.965,60

9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές υποχρεώσεις 31.12.2019 31.12.2018
Πελάτες (Προκαταβολές πελατών) 15.553,29 0,00
Πιστωτές διάφοροι 348.322,90 342.149,88
Σύνολο 363.876,19 342.149,88

Στις   λοιπές   υποχρεώσεις   στο   κονδύλι   «Πιστωτές   διάφοροι»   περιλαμβάνεται   και   υποχρέωση   της
εταιρείας   ποσού   ευρώ   316.800,00   προς   τους   μετόχους   της   εταιρείας   λόγω   μείωσης   του   κεφαλαίου   με
επιστροφή   μετρητών   με   την   από   2  Νοεμβρίου   2017   απόφαση   της  Έκτακτης   Γενικής   Συνέλευσης   των
μετόχων..

10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

Έσοδα 31.12.2019 31.12.2018

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 1.906,39 0,00
Πωλήσεις υπηρεσιών 3.140.706,24 2.643.740,70

Σύνολο 3.142.612,63 2.643.740,70

Έξοδα 31.12.2019 31.12.2018

Αναλώσεις α' & β υλών-υλικών & ειδών συσκευασίας 232.771,44 231.326,12
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.467.910,18 1.230.025,56

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 384.921,26 379.041,31

Παροχές τρίτων 536.119,28 464.891,96

Φόροι – τέλη 33.666,21 29.456,40

Διάφορα έξοδα 138.154,15 90.351,90

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων  101.327,54 89.971,20

Σύνολο 2.894.870,06 2.515,064,45

Το  σύνολο   των  ανωτέρω  εξόδων   επιμερίζεται  στο     κόστος  παροχής  υπηρεσιών  και  στα  έξοδα
διάθεσης και διοίκησης. 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 31.12.2019 31.12.2018
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Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 993,84 37,91
Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές 13,30 0
Λοιπά μη συνήθη έξοδα 4.474,47 272,18

Σύνολο 5.481,61 310,09

Λοιπά έσοδα και κέρδη 31.12.2019 31.12.2018
Αναλογούσες  στη χρήση επιχ/σεις παγίων 4.134,38 4.134,38
Λοιπά μη συνήθη έσοδα 2.368,30 2.184,88

Σύνολο 6.502,68 6.319,,26

11. Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση
των καθαρών μετά από φόρους κερδών ως ακολούθως:

31.12.2019

Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων  475.032,59
Κέρδη χρήσεως μετά φόρων 180.437,34
Σύνολο 655.469,93
Διάθεση κερδών ως εξής :
Τακτικό Αποθεματικό 9.500,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 645.969,93
Σύνολο 655.469,93

12. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο

Στην χρήση 2019, δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 

13. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα.

14. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

31/12/2019 31/12/2018
Διοικητικό προσωπικό 16 15
Εργατοτεχνικό προσωπικό 57 53
Σύνολο 73 68

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

31/12/2019 31/12/2018
Μισθοί και ημερομίσθια 1.163.445,79 976.773,93
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 288.370,77 249.008,03
Λοιπές παροχές προσωπικού 16.093,62 4.243,60

Σύνολο 1.467.910,18 1.230.025,56
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15.   Προκαταβολές  και  πιστώσεις  σε  μέλη  διοικητικών,  διαχειριστικών  και  εποπτικών
οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

16.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων

          Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

17.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική

Η εταιρεία, δεν έχει υποχρέωση να συντάξει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ούτε
οι   χρηματοοικονομικές  καταστάσεις   της    υπάρχει   υποχρέωση  να  περιληφθούν  σε   ενοποιημένες
άλλης εταιρείας που  να έχει υποχρέωση να συντάξει.

18.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική

Η   εταιρεία   δεν   ανήκει   σε   μερικό   σύνολο   επιχειρήσεων   για   το   οποίο   υπάρχει   υποχρέωση   να
καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

19. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Δεν συντρέχει περίπτωση.

20. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

 
Αμοιβές

Κοινωνικές
επιβαρύνσεις

Σύνολο

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα 53.040,00 11.262,65 64.302,65
Σύνολο 53.040,00 11.262,65 64.302,65

21. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
        

 31/12/2019 31/12/2018
Παροχές προς τη Διοίκηση    
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 100.846,37 97.191,57
Λοιπές αμοιβές και παροχές 0,00 0,00
  100.846,37 97.191,57
Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Λοιπές υποχρεώσεις (Υποχρεώσεις προς μετόχους.) 316.800,00 316.800,00
  316.8000,00 316.800,00

22. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί. 
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23.  Χρηματοοικονομικές  δεσμεύσεις,  εγγυήσεις,  και  ενδεχόμενες  υποχρεώσεις  που  δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν.

β) Εγγυήσεις 

  31/12/2019 31/12/2018

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 46.145,14 39.908,00
Σύνολο 46.145,14 39.908,00

-Επί   των   ακινήτων   και   των   μηχανημάτων   της   εταιρείας   υφίστανται   προσημειώσεις   υποθηκών   και
υποθήκες ποσού ευρώ 240.000,00 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων   τα οποία κατά την 31.12.19
ανέρχονται στο ποσό των ευρώ  595.043,45.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Για τις χρήσεις 2013,2016,2017 και 2018 έχουν εκδοθεί Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης από τον
τακτικό Ορκωτό  Ελεγκτή Λογιστή  της  εταιρείας,  από τις  οποίες  δεν  προέκυψαν πρόσθετες  φορολογικές
υποχρεώσεις.  Ανέλεγκτες  παραμένουν οι  χρήσεις  2014,2015 και  2019   που δεν  έχουν εξετασθεί  από τις
φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και  οριστικοποιηθούν.  Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί  στο παρόν στάδιο και,  ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Δεν γνωρίζουμε άλλες πιθανές οφειλές σημαντικών
ποσών   φόρων   και   ποσά   φόρων   που   ενδεχομένως   να   προκύψουν   σε   βάρος   της   κλειόμενης   και   των
προηγούμενων  χρήσεων  και  σε  κάθε  περίπτωση  αν   τυχόν  προκύψουν  δεν  θα  επηρεάζουν  ουσιωδώς  τις
οικονομικές καταστάσεις.

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την εξάπλωση του ιού
COVID-19 ως "έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία". Τον Μάρτιο 2020 ο ΠΟΥ
κήρυξε τον COVID-19 πανδημία. Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 είναι ένα μη διορθωτικό γεγονός
για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Σύμφωνα   με   τις   πιο   πρόσφατες   εξελίξεις   η   πανδημία   του  COVID-19,   αναμένεται   να   έχει   σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στις επιμέρους οικονομίες για το 2020. Η διάρκεια και η
ένταση των επιπτώσεων, αν και δεν μπορούν να προβλεφθούν αξιόπιστα στην παρούσα φάση, αναμένεται να
προσδιοριστούν από: τη χρονική διάρκεια που θα απαιτηθεί για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων
αντιμετώπισης της νόσου , εάν μια χώρα είναι εκτιθέμενη σε διαταραχές από την πλευρά της ζήτησης ή της
προσφοράς, την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών και άλλων μέτρων των χωρών της Ευρωζώνης για
τη λήψη και την τόνωση της οικονομίας καθώς και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών των τραπεζών για
την διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων στην παροχή ρευστότητας και στήριξης των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριών.
Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχισης
Με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων η Διοίκηση έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων
για  την διασφάλιση της  ομαλής  επιχειρησιακής  λειτουργίας   της   εταιρείας,  προκειμένου να  μετριάσει   τις
όποιες επιπτώσεις στους εργαζομένους αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να εξασφαλίσει κατά το δυνατόν ομαλότητα
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στην εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων της. Πέραν των αρχικών μέτρων που έθεσε σε εφαρμογή η
Διοίκηση συνεχίζει  να επεξεργάζεται και να αξιολογεί εναλλακτικά σενάρια με σκοπό να ανταποκρίνεται
εγκαίρως στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.
Παράλληλα   η   Διοίκηση   παρακολουθεί   τις   αποφάσεις   των   χωρών   της   Ευρωζώνης   για   τη   λήψη   σειράς
δημοσιονομικών   και   άλλων   μέτρων   για   την   τόνωση   της   οικονομίας   καθώς   και   των   αποφάσεων   της
Ευρωπαϊκής   Κεντρικής   Τράπεζας   για   τη   λήψη   δέσμης   μέτρων   νομισματικής   πολιτικής   με   σκοπό   να
εξασφαλιστούν   ευνοϊκές   συνθήκες   χρηματοδότησης   για   την   οικονομία   με   στόχο   την   εξομάλυνση   των
επιπτώσεων της κρίσης.
Οικονομική Θέση
Κατά την ημερομηνία αναφοράς των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων αλλά και έως σήμερα η εταιρεία
διαθέτει  καλή χρηματοοικονομική θέση, θετικό κεφάλαιο κίνησης χωρίς σημαντικές  λήξεις  υποχρεώσεων
καθώς σημαντικές δόσεις κεφαλαίου των δανείων έχουν μεταφερθεί για πληρωμή μετά το 2021.
Περαιτέρω η Διοίκηση παρακολουθώντας στενά τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, προβαίνει σε ανάλυση
ευαισθησίας   για   τις   μελλοντικές   ταμειακές   ροές,   και   λαμβάνει   όλα   τα   απαραίτητα  μέτρα  με  στόχο   να
εξασφαλίζει ταμειακή επάρκεια και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του ρίσκου που ενέχει η αβεβαιότητα για
την εξέλιξη της κατάστασης.
Σημειώνεται ωστόσο πως κάθε πιθανή επίπτωση στα αποτελέσματά μας θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από
τις συνεχιζόμενες εξελίξεις.
Κατά   συνέπεια,   οι   οικονομικές   επιπτώσεις   στην   χρηματοοικονομική   μας   θέση   που   σχετίζονται   με   την
επιδημία του COVID-19 δεν μπορεί να εκτιμηθούν αξιόπιστα και εύλογα επί του παρόντος και το γεγονός
αυτό αποτελεί μεταγενέστερο μη διορθωτικό με ημερομηνία 31.12.2019.
Δεν   υπάρχουν   άλλα   μεταγενέστερα   των   Οικονομικών  Καταστάσεων   γεγονότα,   που   θα   μπορούσαν   να
επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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ΑΔΤ. : ΑΒ 217296
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