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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοµατοποιηµένης Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης

µε την επωνυµία ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, το διακριτικό τίτλο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕ∆ ΜΕΠΕ και αριθµό

ΓΕΜΗ 118004202000.

Την 01/10/2020 καταχωρήθηκαν αυτοµατοποιηµένα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), µε Κωδικό Αριθµό

Καταχώρησης 2262415, οι εγκεκριµένες από την 10/09/2020 Συνέλευση των εταίρων οικονοµικές καταστάσεις µε τις σχετικές

εκθέσεις όπου από την κείµενη νοµοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕ∆ ΜΕΠΕ» και αριθµό ΓΕΜΗ

118004202000, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονοµικές καταστάσεις µε τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείµενη νοµοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

µέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

" ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Π.Ε.Δ. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 118004202000 
Προς την 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 – 31/12/2019 
 

Κύριοι Εταίροι, 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 3190/55 (σε εφαρμογή του άρθρου 43α του 
Κ.Ν. 2190/20), σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση της Διαχειρίστριας, τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 μετά των αποτελεσμάτων προς 
έγκριση καθώς επίσης και σας ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες της Εταιρείας και σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια 
της χρήσης. Επίσης γίνεται αναφορά των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
που η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει το 2020. 
 
1. Το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης και βασικές αξίες  

Η εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΟΝ. ΕΠΕ» δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή και εμπορία προϊόντων ζύμης, πίτσας, κρέπας καθώς και στην εμπορία 
ειδών διατροφής γενικότερα.  
Τα προϊόντα της καθώς και είδη διατροφής που εμπορεύεται καταλήγουν στον τελικό 
καταναλωτή είτε μέσω καταστημάτων εστίασης, είτε μέσω χονδρεμπόρων στα 
καταστήματα food service. 
 
2. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕΠΕΔ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» 

Η εταιρεία διοικείται από τον/την διαχειριστή/ρια  ο/η οποίος/α εκλέγεται, από την 
Γενική Συνέλευση των Εταίρων.  
Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και 
συνέρχεται συνήθως μία φορά το χρόνο για την έγκριση των οικονομικών 
καταστάσεων, λοιπά θέματα, και επίσης, συνέρχεται, κατά περίπτωση.  
 
3.  Εξέλιξη εργασιών 

Η εταιρεία μας και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο παρουσίασε σημαντική 
αύξηση στις πωλήσεις της με αποτέλεσμα να έχει μια πολύ καλή κερδοφορία. 
Στη χρήση 2019 οι πωλήσεις της εταιρείας μας ανήλθαν σε 1.275,1 χιλ. ευρώ σε 
σχέση με 928,5 χιλ. ευρώ το 2018. 
Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κέρδη 80,7 χιλ. ευρώ έναντι 95,9 χιλ. ευρώ το 
2018.   
Στην χρήση 2019 το ύψος των λειτουργικών δαπανών ανήλθε σε 697.017,09 ευρώ, 
έναντι των 416.946,13 ευρώ το 2018. 
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Από τον Ισολογισμό προκύπτει ότι το Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό της εταιρείας 
ανέρχεται στο ποσό των 58.969,66 ευρώ.  

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό ανέρχεται σε ευρώ 375.697,79 που αποτελείται από τα 
Αποθέματα αξίας ευρώ 36.659,22, από Εμπορικές απαιτήσεις ευρώ 217.654,30, 
Λοιπές απαιτήσεις ευρώ 43.903,69, Προπληρωμένα έξοδα ευρώ 5.541,63 και 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ευρώ 74.938,95. 
 

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 60.322,74 όπως αυτή εμφανίζεται 
στον Ισολογισμό της 31-12-2019. 
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν έχει. 
 

Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: Εμπορικές υποχρεώσεις ευρώ 
151.437,21, Φόρος εισοδήματος ευρώ 23.244,87, Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους 
και τέλη ευρώ 176.070,36, Υποχρεώσεις σε Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
ευρώ 19.687,58 και Λοιπές υποχρεώσεις ευρώ 3.904,69. 
Δηλαδή Σύνολο : 374.344,71. 
 

Όπως αναφέραμε παραπάνω στη χρήση 2019 τα κέρδη προ φόρων είναι ευρώ 
80.717,49 και η φορολογική υποχρέωση ανήλθε σε ευρώ 50.340,96.  
 

Περισσότερες και λεπτομερείς επεξηγήσεις αναφέρονται στο Προσάρτημα που 
συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του νόμου 4308/2014. 
 

Όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τις ανάγκες 
της έχουν αποτιμηθεί με την τιμή κτήσεως τους. 
 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση 2018 έχουν ως 
εξής: 
 

α. Αριθμοδείκτες οικονομικής Διαρθρώσεως 

 31/12/2019  31/12/2018 
      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 375.697,79 
86,43% 

  335.561,09 
85,13% 

Σύνολο Ενεργητικού 434.667,45   394.155,86 
         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 58.969,66 
13,57% 

  58.594,77 
14,87% 

Σύνολο Ενεργητικού 434.667,45   394.155,86  
     

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία και μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  

        

Καθαρή θέση 60.322,74 
16,11% 

  30.946,21 
8,52% 

 

Σύνολο Υποχρεώσεων 374.344,71   363.209,65  

  
  

  
 

   

Καθαρή θέση 60.322,74 
13,88% 

  30.946,21 
7,85% 

 

Σύνολο Παθητικού 434.667,45   394.155,86  

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.   

      
 

Σύνολο Υποχρεώσεων 374.344,71 
86,12% 

  363.209,65 
92,15% 

 

Σύνολο Παθητικού  434.667,45   394.155,86  
  

     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας.  
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Καθαρή θέση 60.322,74 
102,29% 

  30.946,21 
52,81% 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 58.969,66   58.594,77  

       

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 
της εταιρείας από την Καθαρή θέση αυτής. 

 

 
       

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  375.697,79 
100,36% 

  335.561,09 
92,39% 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 374.344,71   363.209,65  
  

     

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
με στοιχεία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

καλύπτουν  πλήρως την 31.12.2019 τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 

 
       

Κεφάλαιο Κίνησης 1.353,08 
0,36% 

  -27.648,56 
-8,24% 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 375.697,79   335.561,09  

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το 
οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και 

Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

 

 

β. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας                                

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 81.784,09 
6,41% 

  96.858,22 
10,43% 

Κύκλος εργασιών 1.275.109,80   928.547,29   
    

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. 

 

      
 

Αποτέλεσμα προ φόρων 80.717,49 
133,81% 

  95.913,98 
309,94% 

 

Καθαρή θέση 60.322,74   30.946,21  
  

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα της καθαρής θέσης της εταιρείας.   

      
 

Μικτό αποτέλεσμα 456.698,29 
35,82% 

  267.094,74 
28,76% 

 

Κύκλος εργασιών 1.275.109,80   928.547,29  
  

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού αποτελέσματος επί των πωλήσεων 
της εταιρείας. 

 

 

      
 

Μικτό αποτέλεσμα 456.698,29 
55,80% 

  267.094,74 
40,38% 

 

Κόστος πωλήσεων  818.411,51   661.452,55  

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού αποτελέσματος επί του κόστους 
πωλήσεων της εταιρείας. 
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4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας 

Η πορεία της εταιρείας δεν προβλέπεται να είναι αυτή του 2019 λόγω της πανδημίας 
covid-19. Οι πωλήσεις του α΄ εξαμήνου 2020 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 352.343,59 
έναντι ποσού ευρώ  580.000,59 του α΄ εξαμήνου 2019, δηλαδή σημείωσε μείωση 
ανά κατά 39%. 
 

5. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την πώληση προϊόντων ζύμης και λοιπών ειδών 
διατροφής τροφίμων μέσω καταστημάτων εστίασης και δεν έχει αναπτύξει τη 
δραστηριότητα της έρευνας. 
 
6. Κίνδυνοι 

Κίνδυνος ρευστότητας  

 Κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται δεδομένου ότι η εταιρεία δεν έχει 
τραπεζικό δανεισμό. Επιπλέον περίπου στο 50% των πωλήσεων της επιδιώκεται η 
άμεση είσπραξή τους.  

Πιστωτικός κίνδυνος  

 Οι επι πιστώσει πωλήσεις της εταιρείας στοχεύουν σε μεγάλους ομίλους, 
αλυσίδες (σούπερ μάρκετ) και σε μεγάλους χονδρεμπόρους, οι οποίες αποτελούν 
περίπου το 70% του συνόλου, με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας, για τις υπόλοιπες η 
είσπραξη είναι σχεδόν άμεση με συνέπεια να μην υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος.  

Κίνδυνος ταμειακών ροών  

 Η εταιρεία δε διαθέτει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία στο 
ενεργητικό της και οι ταμειακές ροές δεν επηρεάζονται από τα επιτόκια των 
καταθέσεων, επομένως ο κίνδυνος κρίνεται περιορισμένος. Η εταιρεία δε 
χρησιμοποιεί λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων. 

Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών  

 Η εταιρεία λόγω της φύσης του αντικειμένου των εργασιών της μετακυλύει τη 
μεταβολή των τιμών των προϊόντων της στους πελάτες. Τέλος γίνεται διαρκής και 
οργανωμένη προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων τιμών μέσω της έρευνας της 
αγοράς. 

7. Εργασιακά θέματα 

Η εταιρεία, έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η 
εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις 
δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να 
εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. Τέτοιες αρχές και 
διαδικασίες, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:  
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Πρόγραμμα πρόσληψης προσωπικού 
Στους σκοπούς της εταιρείας είναι η επιλογή ατόμων με ακεραιότητα χαρακτήρα, 
επαρκή γνώση του αντικειμένου και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.  
 
Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού 
Τα μέλη της εταιρείας, αξιολογούνται εσωτερικά για τους σκοπούς της εταιρείας 
(απόδοση, επίδοση, φιλομάθεια, εργατικότητα, συμπεριφορά κ.λπ.),  σύμφωνα με τις 
διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης.  
 
8. Περιβαλλοντικά θέματα 

Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το 
περιβάλλον. Παρόλα αυτά έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την 
ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί πλαστικό κλπ., που αναλώνονται στους 
χώρους της. 
 
9. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η εταιρεία  δεν έχει  τραπεζικό δανεισμό.  
 
10. Υποκαταστήματα εταιρείας 

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα: 
 

11. Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσεως 2019 αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα. 

12. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί  κανένα 
σημαντικό  γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική 
θέση και την πορεία της εταιρίας. 
 
Κύριοι Εταίροι, 
   Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό, τα 
αποτελέσματα της χρήσεως και το προσάρτημα της χρήσης 2019 και απαλλάξετε την 
διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019. 
 

Αχαρνές, 8 Ιουλίου 2020 
 

 
 
 

Η Διαχειρίστρια 
 

Παρασκευή Α. Αποστολοπούλου 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 486  ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 118004202000 

Α.Φ.Μ.  800354479 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Χρήσεως 2019 

 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
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Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  της 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΟΝ. ΕΠΕ 
ΑΦΜ 800354479     ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.  118004202000 

         

Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ 
ΜΟΝ. ΕΠΕ. της 31.12.2019 

  Ποσά εκφρασμένα σε € Ποσά  Ποσά   

    κλειομένης  Προηγουμενης   

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  χρήσεως 2019  χρήσεως 2018   

  Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
  Ενσώματα πάγια 

 

     

  Ακίνητα  9.093,32  9.665,27   

  Μηχανολογικός εξοπλισμός  36.520,93  36.870,54   

  Λοιπός εξοπλισμός  8.556,54  7.093,24   

  Σύνολο   54.170,79  53.629,05   

  Άυλα πάγια στοιχεία 
 

     

  Λοιπά άυλα  530,99  697,84   

  Σύνολο   530,99  697,84   

  
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή       

  Λοιπά  4.267,88  4.267,88   

  Σύνολο   4.267,88  4.267,88   

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων  58.969,66  58.594,77   

  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Αποθέματα 
 

     

  Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  5.653,63  3.461,84   

  Εμπορεύματα  283,03  517,89   

  Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  30.722,56  28.117,66   

  Σύνολο   36.659,22  32.097,39   

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

  Εμπορικές απαιτήσεις  217.654,30  183.977,96   

  Λοιπές απαιτήσεις  43.903,69  30.071,09   

  Προπληρωμένα έξοδα  2.541,63  3.025,24   

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   74.938,95  86.389,41   

  Σύνολο  339.038,57  303.463,70   

  Σύνολο κυκλοφορούντων  375.697,79  335.561,09   

  Σύνολο ενεργητικού  434.667,45  394.155,86   
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  Καθαρή θέση           

  Καταβλημένα κεφάλαια       

  Κεφάλαιο  4.500,00  4.500,00   

  Σύνολο  4.500,00  4.500,00   

  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

  Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  2.000,00  2.000,00   

  Αποτελέσματα εις νέο  53.822,74  24.446,21   

  Σύνολο  55.822,74  26.446,21   

  Σύνολο καθαρής θέσης  60.322,74  30.946,21   

  Υποχρεώσεις       

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

  Εμπορικές υποχρεώσεις  151.437,21  94.818,14   

  Φόρος εισοδήματος  23.244,87  48.663,87   

  Λοιποί φόροι και τέλη  176.070,36  167.173,35   

  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  19.687,58  44.502,64   

  Λοιπές υποχρεώσεις  3.904,69  5.802,67   

  Εξοδα χρήσεως δουλευμένα   -  2.248,98   

  Σύνολο  374.344,71  363.209,65   

  Σύνολο υποχρεώσεων  374.344,71  363.209,65   

  Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων  434.667,45  394.155,86   
       -    -   

 
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   31.12.2019   31.12.2018   

  της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΟΝ. ΕΠΕ του 2019       
         
  Κύκλος εργασιών (καθαρός)  1.275.109,80  928.547,29   
  Κόστος πωλήσεων  818.411,51  661.452,55   

  Μικτό αποτέλεσμα  456.698,29  267.094,74   
  Λοιπά συνήθη έσοδα  680,64  690,26   

    457.378,93  267.785,00   

  Έξοδα διοικήσεως  (122.953,04)  (80.657,76)   

  Έξοδα διαθέσεως  (225.993,02)  (75.536,60)   

  Λοιπά έξοδα και ζημιές  (26.983,34)  (15.590,82)   

  Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων  12,59  5,61   

  Λοιπά έσοδα και κέρδη  321,97  852,79   

  Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  81.784,09  96.858,22   

  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  7,71  81,58   

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (1.074,31)  (1.025,82)   

  Αποτέλεσμα προ φόρων  80.717,49  95.913,98   

  Φόροι εισοδήματος  (50.340,96)  (29.096,09)   
  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  30.376,53  66.817,89   
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
της 31ης Δεκεμβρίου 2019 

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

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 

1.  Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

2.  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. 

3.  Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συμφωνία με το νόμο 4308/2014. 

4.  Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που 

αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

5.  Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων μισθωμένα με 
λειτουργική μίσθωση)   αποτιμώνται   στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις  Τα 
στοιχεία αυτά αποσβέσθηκαν  με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η 
οποία εκτιμήθηκε στα 25 έτη.  

2. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποτιμώνται  στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και 
μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 
χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με συντελεστές απόσβεσης, που 
αντανακλούν την παρακάτω εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

α/α Περιγραφή Ωφέλιμη Ζωή 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 

(2) Μεταφορικά μέσα  6-8 έτη 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 5 έτη 

 

3. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται  αρχικά στο κόστος κτήσης. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 
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α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές 
(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων 
με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα 
στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται 
με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.  

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη 
οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, αποτιμώνται στο 
κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες 
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

4. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» 
και «Χρεωστικοί τίτλοι», αποτιμώνται  στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, 
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

5. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης 
αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

6. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και 
υλικά, βιολογικά αποθέματα) αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας 
κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 
προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου 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 «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.  

7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

8. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

9. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο 
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

10. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 
αναγνωρίζονται και αποτιμώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά 
ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

11. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

12. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

13. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το 
διακανονισμό τους. 
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14. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό 
των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

15. Ο 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.  

16. 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. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης 
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
αποτιμώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους 
λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη 
συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν 
εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα 
αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

17. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 
δουλευμένου. 

18. 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 αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με 
την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι 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. 

19. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 
αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 
καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και 
λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

20. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

21. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
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Γ. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

Δ. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα 
από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

Ε. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα, άυλα και πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη 
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των αύλων παγίων. 

Πίνακας μεταβολών 
ενσώματων πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων 

        

Κτίρια 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως         

Υπόλοιπο 1.1.2018 14.560,00 75.252,39 31.564,70 121.377,09 

Προσθήκες περιόδου 0,00 13.497,32 4.403,80 17.901,12 

Μειώσεις περιόδου 0 -413,33 -300,00 -713,33 

Υπόλοιπο 31.12.2018 14.560,00 88.336,38 35.668,50 138.564,88 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

     0,00 

Υπόλοιπο 1.1.2018 4.322,78 45.054,93 27.005,78 76.383,49 

Αποσβέσεις περιόδου 571,95 6.414,35 1.571,98 8.558,28 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0 -3,44 -2,5 -5,94 

Υπόλοιπο 31.12.2018 4.894,73 51.465,84 28.575,26 84.935,83 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2018 

9.665,27 36.870,54 7.093,24 53.629,05 

Αξία κτήσεως         

Υπόλοιπο 01.01.2019 14.560,00 88.336,38 35.668,50 138.564,88 

Προσθήκες περιόδου 0 6.672,50 5.030,31 11.702,81 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 -3.250,00 -3.250,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 14.560,00 95.008,88 37.448,81 147.017,69 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

        

Υπόλοιπο 01.01.2019 4.894,73 51.465,84 28.575,26 84.935,83 

Αποσβέσεις περιόδου 571,95 7.022,11 1.279,60 8.873,66 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 -962,59 -962,59 

Υπόλοιπο 31.12.2019 5.466,68 58.487,95 28.892,27 92.846,90 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2019 

9.093,32 36.520,93 8.556,54 54.170,79 
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Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2018 2.279,50 
Προσθήκες περιόδου 834,27 

Υπόλοιπο 31.12.2018 3.113,77 
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 1.1.2018 2.279,46 
Αποσβέσεις περιόδου 136,47 

Υπόλοιπο 31.12.2018 2.415,93 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 697,84 

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 01.01.2019 3.113,77 
Προσθήκες περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 3.113,77 
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 01.01.2019 2.415,93 
Αποσβέσεις περιόδου 166,85 

Υπόλοιπο 31.12.2019 2.582,78 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 530,99 
 
2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

2.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Η εταιρεία δεν επέλεξε την αποτίμηση στην εύλογη αξία. 

2.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

2.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Τρεχούμενοι λογαριασμού πελατών 174.397,11 149.368,69 

Επιταγές εισπρακτέες 43.257,19 34.609,27 

Σύνολο 217.654,30 183.977,96 

2.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Ελληνικό Δημόσιο 0,00 28.096,09 
Λογαριασμοί προς απόδοση 15.205,87 1.975,00 
Χρεώστες Διάφοροι 2.995,73   
Χρεωστικα προμηθευτών 25.702,09  -  

Σύνολο 43.903,69 30.071,09 
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2.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης 
χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 100% . 

 

3. Προβλέψεις 

3.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία για συνταξιοδότηση  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2112/1920. Η εταιρεία 
δεν σχημάτισε τέτοια πρόβλεψη. 

 
4. Υποχρεώσεις 

4.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

4.1.1 Δάνεια 

 Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει συνάψει δάνειο.   

4.1.2 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η εταιρεία δεν έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις. 

4.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

4.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Τρεχούμενοι λογαριασμού προμηθευτών 112.659,58 63.365,58 

Επιταγές πληρωτέες 38.777,63 31.452,56 
Σύνολο 151.437,21 94.818,14 

 

4.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Προκαταβολές πελατών 401,41  -  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 3.503,28 (2.525,71) 

Δικαιούχοι αμοιβών  -  8.404,00 

Πιστωτές διάφοροι  -  (75,62) 

Σύνολο 3.904,69 5.802,67 
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5. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΔΙΑΦΟΡΑ % 

Εξοδα 2019 2018     

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 367.309,19 192.589,08 174.720,11 90,72% 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 6.100,70 18.307,70 -12.207,00 -66,68% 

Παροχές τρίτων 77.580,84 71.620,87 5.959,97 8,32% 

Φόροι-τέλη 10.108,10 11.277,03 -1.168,93 -10,37% 

Διάφορα έξοδα 103.781,78 113.430,88 -9.649,10 -8,51% 

Τόκοι και συναφή έξοδα 1.074,31 1.025,82 48,49 4,73% 

Αποσβέσεις 9.040,51       

Προβλέψεις 122.021,66 8.694,75 113.326,91 1303,39% 

ΣΥΝΟΛΟ 697.017,09 416.946,13 271.030,45 65,00% 

     

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΔΙΑΦΟΡΑ % 

Εσοδα 2019 2018     

Πωλήσεις εμπορευμάτων 
3.938,37 4.703,06 

-764,69 -16,26% 
Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων & 
ημιτελών 1.271.171,43 923.844,23 347.327,20 37,60% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.275.109,80 928.547,29 346.562,51 37,32% 
 

 

6. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

Η εταιρεία δεν ενσωματώνει τόκους στα περιουσιακά της στοιχεία  

 

7. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

Προσωπικό 31/12/2019 31/12/2018 

Διοικητικό προσωπικό 5 4 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 13 10 

Σύνολο 18 14 
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Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 31/12/2019 31/12/2018 

Μισθοί και ημερομίσθια 289.433,98 155.164,41 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 73.507,25 36.511,97 

Αποζημιώσεις λόγω λύσεως εργασιακής σχέσης 2.216,99  -  

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 2.150,97 912,70 

Σύνολο 367.309,19 192.589,08 

 

8. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τους Διαχειριστές  (παρ. 25 άρθρου 29) 

 Δεν υπάρχουν προκαταβολές σε Διαχειριστές. 

9. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει χρηματοδοτικές μισθώσεις.  

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 1. Η Εταιρεία δεν  έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές λόγω μη υποβολής μέχρι 
σήμερα φορολογικής δήλωσης. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της δεν έχουν 
καταστεί οριστικές. 

10.Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.   

 

Αχαρνές,   8 Ιουλίου 2020 

 
Η Διαχειρίστρια Ο Προϊστάμενος  

Λογιστηρίου 

  

Παρασκευή  Α.  Αποστολοπούλου Ιωάννης Η. Τσαντίλης 
Α.Δ.Τ.: ΑΖ – 560604 Α.Δ.Τ.: Φ - 362758 
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