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             ΚΑΛΛΙΟΝ ΑΔ-ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ   

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΊΟΤ 2019 (1/1/18-31/12/18) 
    ΑΡ.ΜΑΔ 33861/15/Β/95/003 ΓΔΜΗ13946656000 
  ΠΟΑ Δ EURO 
  B.1.1-Ισολογισμός-Ατομικές Υρηματοοικονομικές καταστάσεις -στοιχεία στο κόστος κτήσης 

Μθ περιουςιακά ςτοιχεία  2018 2018 

Ενςϊματα πάγια  
  Ακίνθτα 

 
396.140.55  396.140,55  

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 22.849,42  14.359,04  

Λοιπόσ  εξοπλιμόσ 70.520,63  59.888,06  

Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα 
  Λοιπά ενςϊματα ςτοχεία 
  Σφνολο   489.510,60  489.510,60  

Άυλα  πάγια ςτοιχεία 
  Δαπάνεσ ανάπτυξθσ 
  Υπεραξία 

  
0,00 

Λοιπά Άυλα ςτοχεία    0 

Σφνολο      0 

Ρροκαταβολζσ και μθ κυκλοφοροφντα  ςτοιχεία υπό καταςκευι    0 

Χρθματοοικονομικά  περιουςιακά ςτοιχεία  
  Δάνεια και απαιτιςεισ 
 

0 

Χρεωςτικοί τίτλοι 
  Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ 
  Λοιποί ςυμμετοχικοί τίτλοι 6.557,37 6.557,37 

Σφνολο Δανείων 
  Σφνολο μθ κυκλοφοροφντων  
  Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία  6.557,37 6.557,37 

Αποκζματα 
  Ζτοιμα και θμιτελι προιόντα 230.395,78  230.395,78  

Εμπορεφματα 9.253,65  9.253,65  

Ρρϊτεσ φλεσ και διάφορα υλικά 55.589,79  55.589,79  

Ρροκαταβολζσ για αποκζματα 
  Λοιπά αποκζματα 
  Σφνολο   295.239,22  295.239,22 

Χρθματοοικονομικά  ςτοιχεία και προκαταβολζσ     

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 883.069,63  883.069,63  

Δεδουλευμζνα ζςοδα περιόδου 2.714,10  2.714,10  

Λοιπζσ απαιτιςεισ       

Λοιπά χρθματοοικονομικά  ςτοιχεία 
  Ρροπλθρωμζνα ζξοδα 
  Τακτικά διακζςιμα και ιςοδφναμα 172.021,83  172.021,83  

Σφνολα   1.057.805,56  1.395.408,54  

Σφνολα  κυκλοφοροφντων 1.359.602,15  1.359.602,15  

Σφνολο ενεργθτικοφ 1.849.112,75  1.849.112,75  
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Κακαρι κζςθ 
  Καταβεβλθμζνο κεφάλαιο 352.200,00  352.200,00  

Κεφάλαιο Υπερ το άρτιο 
  Κατακζςεις ιδιοκτθτϊν 
  Κδιοι τίτλοι 
  Σφνολο   352.200,00  352.200,00  

Διαφορζσ εφλογθσ αξίασ 
  Διάφορεσ αξίεσ ενςϊματων παγίων 
  Διάφορεσ αξίεσ διακεςίμων προσ πϊλθςθ 
  Διάφορεσ αξίεσ ςτοιχείων αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν 
  Σφνολο     0,00  

Αποκεματικά και αποτελζςματα ςε νζον 
  Αποκεματικά νόμων καταςτατικοφ 18.020,55  17.380,65  

Αφορολόγθτα αποκεματικά 
  Αποτελζςματα ςε νζον 100.135,39  95.641,34  

Σφνολο   118.155,94  101.067,18  

Συναλαγματικζσ διαφορζσ 
  Σφνολο κακαρισ κζςθσ 470.355,94  465.221,99  

Ρροβλζψεισ 
  Ρροβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 45.464,69  45.464,69  

Λοιπζσ προβλζψεισ 
  Σφνολο   45.464,69  45.464,69  

Υποχρεϊςεισ 
  Μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ 

  Δάνεια 
  

0,00 

Λοιπζσ  μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ 
  Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 
  Αναβολλόμενοι φόροι 
  Σφνολο     0,00  

Βραχυχρόνιεσ υποχρεϊςεισ 
  Τραπεηικά Δάνεια 231.695,24  231.695,24  

Βραχυπρόκεςμο μζροσ μακροπροκζςμων δανείων 
  Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 1.081.845,41  1.081.845,41  

Φόροσ Ειςοδιματοσ 2.853,92  2.853,92  

Λοιποί φόροι και τζλθ 231,29  231,29  

Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ 6.708,07  6.708,07  

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 9.958,19  9.958,19  

Ζξοδα χριςεωσ δεδουλευμζνα 
  Ζςοδα επομζνων χριςεων 

  Σφνολο   1.333.292,12  1.124.542,00  

Σφνολο υποχρεϊςεων 1.378.756,81  1.378.756,81  

    Σφνολο κακαρισ κζςθσ, προβλζψεων και υποχρεϊςεων   1.849.112,75  1.849.112,75  
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         ΚΑΛΛΙΟΝ ΑΔ-ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

 
ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΊΟΤ 2018 (1/1/18-31/12/18) 

 
  ΑΡ.ΜΑΔ 33861/15/Β/95/003 ΓΔΜΗ13946656000 

 

     

 
Β.2.1Κατάςταςθ αποτελεςμ. κατά λειτουργεία -Ατομικζσ Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 

   
2018 2018 

 
Κφκλοσ εργαςιϊν 1.478.757,58  1.478.757,58  

 
Κόςτοσ Ρωλιςεων 1.223.351,04  1.223.351,04  

 
Μικτό αποτζλεςμα 255.406,54  255.406,54  

 
Λοιπά ςυνικθ ζξοδα 

  

 
Ζξοδα διοίκθςθσ 41.208,13  41.208,13  

 
Ζξοδα Διάκεςθσ 152.384,02  152.384,02  

 
Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ 7.664,07  7.664,07  

 
Λοιπά ζξοδα Ρροθγ. Χριςεων 2.804,10 2.804,10 

 
Απομειϊςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων (κακαρό ποςό) 

  

 
Κζρδθ και ηθμίεσ από διάκεςθ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων 

  

 
Κζρδθ και ηθμίεσ από επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ αξία  

  

 
Ζςοδα ςυμμετοχϊν και επενδφςεων 

    Κζρδοσ από αγορά οντότθτασ ι τμιματοσ ςε τιμι ευκαιρίασ  
  

 
Λοιπά ζςοδα και κζρδθ  2.750,00 2.750,00 

 
Αποτελζςματα προ τόκων και φόρων 54.096,22  54.096,22  

 
Ριςτωτικοί τόροι και ςυναφι ζςοδα 

  

 
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 36.070,81  36.070,81  

 
Αποτελζςματα πρό φόρων 18.025,41 18.025,41 

 
Φόροι ειςοδιματοσ 5.227,37 5.227,37 

 
Αποτελζςματα περιόδου μετά από φόρουσ 12.798,04 12.798,04 
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θμειϊςεισ επί των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ περιόδου 

1 Ιανουαρίου 2018 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2019 (άρκρο 
29 του Ν.4308/2014) 

 
1. Γενικζσ πλθροφορίεσ και ςφνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν 

αρχϊν 

 
                                                                 Θ εταιρεία με τθν επωνυμία " ΚΑΛΛΙΟΝ ΑΕ-
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ " 

                              και διακριτικό τίτλο" ΚΑΛΛΙΟΝ ΑΕ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ " ςυςτάκθκε 
με τθν με αρικμό: Α.ΜΑΕ 6110/15/Β/86/3  με βάςθ τισ διατάξεισ του Κ.Ν.2190/20 όπωσ 
ιςχφει ςιμερα και τροποποιικθκε και κωδικοποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΘΣ ΑΕ 
4506/26.7.1995 ΦΕΚ ΑΥΞΘΣΘΣ ΜΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6765/22.6.2004 ΦΕΚ ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘΣ 
6162/25.9.2013. Καταχωρικθκε ςτο Γ.Ε.ΜΘ με αρικμό: Α.ΜΑΕ 6110/15/Β/86/3  ΓΕΜΘ 
126724156000  
κοπόσ και αντικείμενο τθσ Εταιρείασ είναι: 

Σκοπόσ τθσ εταιρείασ είναι:  

                  Θ ςυνιςτϊμενθ εταιρεία ζχει ωσ ςκοπό : Τθν παραγωγι, εμπορία, ειςαγωγι και 
εξαγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων και ηωοτροφϊν, τθ διενζργεια πάςθσ φφςεωσ ςχετικϊν 
εμπορικϊν πράξεων για λογαριαςμό τθσ ι για λογαριαςμό τρίτων και επίςθσ τθν ίδρυςθ,  
ςυμμετοχι και ςυνεργαςία με άλλεσ επιχειριςεισ ςτο εςωτερικό ι εξωτερικό για τθν 
πραγματοποίθςθ των ανωτζρω ςκοπϊν τθσ εταιρείασ.  

  

0  ΔΙΑΚΕΙΑ: Θ διάρκεια τθσ εταιρείασ, που αρχίηει από τθν καταχϊριςθ ςτο μθτρϊο                                    
Α.Ε. από τθν αρμόδια εποπτεφουςα Αρχι (Υπθρεςία του Υπουργείου Εμπορίου τθσ                                  
ζδρασ τθσ εταιρείασ) τθσ διοικθτικισ απόφαςθσ για τθν χοριγθςθ άδειασ ςυςτάςεωσ τθσ                                  
παροφςθσ εταιρείασ και τθν ζγκριςθ του παρόντοσ καταςτατικοφ, ορίηεται μζχρι τθν                                   
τριάντα μία (31) του μινα Δεκεμβρίου του δφο χιλιάδεσ πενιντα ζτουσ (2050 
 

 φνοψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν 

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ πολιτικζσ που υιοκετικθκαν για τθν κατάρτιςθ αυτϊν των 
Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων διατυπϊνονται παρακάτω: 
 
 

Βάςθ κατάρτιςθσ 

Οι παροφςεσ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςκεί ςφμφωνα με τα Ελλθνικά 
Λογιςτικά Ρρότυπα (ΕΛΡ), όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτο Νόμο 4308/2014. 

Οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με ςαφινεια ςφμφωνα με τισ 
κεμελιϊδεισ αρχζσ του δεδουλευμζνου και τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ κακϊσ και τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ αρχζσ: 

i) Οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι 
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τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ θ οποία ζχει αξιολογθκεί για διάςτθμα δϊδεκα (12) 
μθνϊν από τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ και δεν διαπιςτϊκθκαν γεγονότα που να 
κζτουν ςε εμφανι κίνδυνο τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ. 

ii) Πλα τα ςτοιχεία του Ιςολογιςμοφ και τθσ Κατάςταςθσ 
Αποτελεςμάτων αναγνωρίηονται με βάςθ τθν αρχι του δεδουλευμζνου. 

iii) Οι λογιςτικζσ πολιτικζσ εφαρμόηονται με ςυνζπεια από περίοδο ςε περίοδο 
ϊςτε  να διαςφαλίηεται θ ςυγκριςιμότθτα των χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν. Σε 
περίπτωςθ μεταβολισ των λογιςτικϊν πολιτικϊν ι εντοπιςμοφ λακϊν γίνεται αναδρομικι 
διόρκωςθ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων και εκτενισ αναφορά ςτισ ςθμειϊςεισ ωσ 
προσ τθν αλλαγι ι μθ διόρκωςθ και οι ςχετικζσ επιπτϊςεισ ςτα κονδφλια των 
Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων ενϊ οι μεταβολζσ λογιςτικϊν εκτιμιςεων 
αναγνωρίηονται ςτθν περίοδο που προκφπτουν και επθρεάηουν αυτι τθν περίοδο και 
μελλοντικζσ περιόδουσ. 

iv) Δεν ζχουν γίνει ςυμψθφιςμοί μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
υποχρεϊςεων ι μεταξφ εςόδων και εξόδων. 

v) Οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του 
ιςτορικοφ κόςτουσ. 

vi) Θ εταιρεία, βάςει των κριτθρίων των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων, 
ανικει ςτισ μικρζσ οντότθτεσ (άρκρο 1 παρ.2α και 2β του Ν.4308/2014). 

vii) Το νόμιςμα μζτρθςθσ και αναφοράσ τθσ οντότθτασ είναι το Ευρϊ. 

viii) Δεν υπάρχουν περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται με 
περιςςότερα από ζνα κονδφλια του Ιςολογιςμοφ. 

ix) Θ εταιρεία δεν είναι υπό εκκακάριςθ. 

 Ενςϊματα και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

Τα ενςϊματα και άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ 
κτιςθσ το οποίο περιλαμβάνει κάκε δαπάνθ που απαιτείται για να ζλκει το ςτοιχείο ςτθν 
παροφςα κατάςταςθ. 

Ειδικότερα, ςτα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων : 

α) οι δαπάνεσ βελτίωςθσ παγίων 

β) οι δαπάνεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ, μόνο όταν εμπίπτουν ςτον οριςμό του 
περιουςιακοφ ςτοιχείου - ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ οι ςχετικζσ δαπάνεσ αναγνωρίηονται ωσ 
ζξοδο. 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχωρίςεωσ τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία eπιμετροφνται 
ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ κτιςθσ. 

Οι αποςβζςεισ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων υπολογίηονται από τθν εταιρεία με τθν 
ςτακερι μζκοδο. 

Οι ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ που κα ακολουκεί θ εταιρεία, αναλφονται κατωτζρω και 
εναρμονίηονται πλιρωσ με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ που προβλζπονται 
ςτισ διατάξεισ του Ν.4172/2013. 

Γιπεδα 0% 

Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 4% 

Μθχανιματα 10% 
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Ε.Ι.Χ. 12% 

Εξοπλιςμόσ Θ/Υ, κφριοσ και περιφερειακόσ και λογιςμικό 20% 
 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 10% 

Άυλα ςτοιχεία 20% 
 
 

Ηθμία απομειϊςεωσ καταχωρίηεται όταν εκτιμάται ότι θ λογιςτικι αξία του 
ςτοιχείου ζχει υπερβεί τθν ανακτιςιμθ αξία του. 
  

Παύςη αναγνώριςησ παγίων 

Ζνα πάγιο ςτοιχείο παφει να αναγνωρίηεται ςτον ιςολογιςμό όταν το ςτοιχείο 
αυτό διατίκεται ι όταν δεν αναμζνονται πλζον μελλοντικά χρθματοοικονομικά 
οφζλθ από τθ χριςθ ι τθ διάκεςι του. 

Το κζρδοσ ι ηθμία που προκφπτει από τθν παφςθ αναγνϊριςθσ παγίου ςτοιχείου 
προςδιορίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ του κακαροφ προϊόντοσ τθσ διάκεςθσ, αν 
υπάρχει, και τθσ λογιςτικισ αξίασ του ςτοιχείου. 

Το κζρδοσ ι θ ηθμία από τθν παφςθ αναγνϊριςθσ παγίου ςτοιχείου 
περιλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτο χρόνο που το ςτοιχείο 
παφει να αναγνωρίηεται. 

 
 

 Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Πλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία καταχωρίηονται αρχικά ςτο 
κόςτοσ κτιςεωσ, δθλαδι ςτο κόςτοσ που απαιτικθκε για τθν απόκτθςθ τουσ. Το 
κόςτοσ κτιςεωσ περιλαμβάνει το ςφνολο των ταμειακϊν διακεςίμων που 
διατζκθκε για τθν απόκτθςθ, πλζον των δαπανϊν αγοράσ τουσ. 

 
 

 Κακαρι Θζςθ 

Τα ςτοιχεία τθσ Κακαρισ Θζςθσ περιλαμβάνουν: 

α) Το καταβλθκζν από τουσ μετόχουσ κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ 

β) Τα αποκεματικά που ςχθματίηονται από τθν επανεκτίμθςθ τθσ εφλογθσ 
αξίασ των ακινιτων 

γ) Τα αποκεματικά που ςχθματίηονται βάςει διατάξεων τθσ φορολογικισ ι 
άλλθσ νομοκεςίασ ι του καταςτατικοφ. 

δ) Τα αποτελζςματα εισ νζον. 

Κόςτοσ που ςχετίηεται άμεςα με ςτοιχείο τθσ Κακαρισ Θζςθσ παρακολουκείται 
αφαιρετικά του ςτοιχείου αυτοφ τθσ Κακαρισ Θζςθσ, εφόςον είναι ςθμαντικό για 
τισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το εν λόγω ποςό 
αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο ςτθν περίοδο που αφορά. 

Κζρδθ από τθν επιμζτρθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ςτθν 
εφλογθ αξία, που αναγνωρίηονται ςτθν Κακαρι Θζςθ, δεν μποροφν να 
κεφαλαιοποιθκοφν πριν πραγματοποιθκοφν. 
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 Χρθματοοικονομικζσ Τποχρεϊςεισ 

Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτο οφειλόμενο ποςό τουσ. 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 
επιμετρϊνται ςτα οφειλόμενα ποςά .Οι προκφπτοντεσ τόκοι από τισ 
χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα ςτα αποτελζςματα. 

1.6 Διαγραφι χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων 

Θ εταιρεία παφει να αναγνωρίηει ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο 
όταν και μόνον όταν: 

α) εκπνεφςουν τα ςυμβατικά δικαιϊματα επί των ταμειακϊν ροϊν του ςτοιχείου, ι 

β) μεταβιβάςει όλουσ ουςιαςτικά τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ που προκφπτουν 
από τθν κυριότθτα του ςτοιχείου αυτοφ. 

Κατά τθν παφςθ αναγνϊριςθσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου 
αναγνωρίηεται ωσ κζρδοσ ι ηθμία ςτα αποτελζςματα, θ διαφορά μεταξφ τθσ 
λογιςτικισ αξίασ και του ανταλλάγματοσ που λαμβάνεται 
(ςυμπεριλαμβανομζνου κάκε νζου περιουςιακοφ ςτοιχείου που αποκτάται μείον 
κάκε νζα υποχρζωςθ που αναλαμβάνεται). 

Θ εταιρεία παφει να αναγνωρίηει μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ όταν, και 
μόνον όταν, θ ςυμβατικι δζςμευςθ εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει. 

Τροποποίθςθ των όρων υφιςτάμενθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ (είτε 
οφείλεται ςε οικονομικι δυςχζρεια του οφειλζτθ είτε όχι) αντιμετωπίηεται ωσ 
εξόφλθςθ τθσ αρχικισ και αναγνϊριςθ νζασ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ. 

Θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ μιασ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ 
που εξοφλείται ι μεταβιβάηεται ςε ζνα τρίτο μζροσ και του ανταλλάγματοσ που 
καταβάλλεται, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ λογιςτικισ αξίασ τυχόν άλλων, εκτόσ 
μετρθτϊν, μεταβιβαηόμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων και τυχόν νζων 
υποχρεϊςεων που αναλαμβάνονται αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα. 

 Αναγνϊριςθ εςόδου και εξόδου 

Τα ζςοδα αναγνωρίηονται εντόσ τθσ περιόδου ςτθν οποία κακίςτανται 
δεδουλευμζνα. Τα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν επιμετροφνται ςε ποςά 
κακαρά από κάκε επιςτροφι, ζκπτωςθ ι φόρο επί των πωλιςεων. Τα ζςοδα 
αναγνωρίηονται διακεκριμζνα από τα ζξοδα. 

Τα ζςοδα από πϊλθςθ αγακϊν καταχωρίηονται εντόσ τθσ περιόδου ςτθν οποία 
κακίςτανται δουλευμζνα και εφόςον πλθροφνται όλεσ οι παρακάτω 
προχποκζςεισ: 

α) μεταβιβάηονται ςτον αγοραςτι οι ουςιαςτικοί κίνδυνοι και τα οφζλθ που 
ςυνδζονται με τθν κυριότθτά τουσ 

β) τα αγακά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραςτι και 

γ) τα οικονομικά οφζλθ από τθ ςυναλλαγι μποροφν να αποτιμθκοφν αξιόπιςτα 
και κεωρείται ςφόδρα πικανι θ ειςροι τουσ ςτθν οντότθτα 
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Τα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Οι πλθρωμζσ που 
πραγματοποιοφνται για λειτουργικζσ μιςκϊςεισ μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ωσ 
ζξοδα, κατά το χρόνο χριςεωσ του μιςκίου. 

Τα ζξοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. 
 
 

 Διανομι μεριςμάτων 

Θ διανομι των μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ εταιρίασ καταχωρείται ωσ υποχρζωςθ τθσ 
εταιρείασ όταν θ διανομι εγκρίνεται από τθν Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων. Δεν ζχουν 
διανεμθκεί ποςά  ωσ πρϊτο μζριςμα μετά τθν ζγκριςθ τθσ Γ.Σ. των μετόχων. 

 υναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα 

Μια ςυναλλαγι ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπεται κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτο νόμιςμα 
ςτο οποίο καταρτίηονται οι Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ οντότθτασ με τθν 
ιςχφουςα ςυναλλαγματικι ιςοτιμία κατά τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ. 

Στο τζλοσ κάκε περιόδου αναφοράσ τα νομιςματικά ςτοιχεία μετατρζπονται με τθν 
θμερομθνία κλειςίματοσ του Ιςολογιςμοφ. 

Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τθν μετατροπι τουσ με ιςοτιμία 
διαφορετικι από τθν ιςοτιμία μετατροπισ κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ αναγνωρίηονται 
ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου που προκφπτουν. 

 Αναβαλλόμενθ φορολογία 

Αναβαλλόμενθ φορολογία, δεν υπάρχει. 
 
 

2. θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και κρίςεισ 

 
 Φόροσ ειςοδιματοσ 

Θ επιβάρυνςθ τθσ χριςθσ με φόρουσ ειςοδιματοσ, περιλαμβάνει τρζχοντεσ φόρουσ. 

Οι τρζχοντεσ φόροι ειςοδιματοσ ,περιλαμβάνουν τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ι και 
απαιτιςεισ προσ τισ φορολογικζσ αρχζσ , που ςχετίηονται με τουσ πλθρωτζουσ φόρουσ επί 
του φορολογθτζου ειςοδιματοσ τθσ χριςθσ και του τυχόν πρόςκετουσ φόρουσ 
ειςοδιματοσ, που αφοροφν τθν τρζχουςα ι τισ προθγοφμενεσ χριςεισ . Οι τρζχοντεσ φόροι 

υπολογίηονται, ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ και φορολογικοφσ νόμουσ, 
που ιςχφουν ςτισ διαχειριςτικζσ χριςεισ με τισ οποίεσ ςχετίηονται. 

Οι εταιρικζσ χριςεισ 2008 ζωσ και 2016 παραμζνουν ανζλεγκτεσ φορολογικά. Θ εταιρεία 
πραγματοποιεί φορολογικι αναμόρφωςθ των αποτελεςμάτων τθσ ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία, ςε κάκε χριςθ. Από τθν αιτία αυτι εκτιμά ότι οι 
πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ που πικανόν να προκφψουν και να καταλογιςτοφν ςε 
μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο δεν κα είναι ςθμαντικοφ φψουσ. 

Στθν περίπτωςθ που οι τελικοί φόροι που προκφπτουν μετά από τουσ φορολογικοφσ 
ελζγχουσ είναι διαφορετικοί από τα ποςά που αρχικά είχαν καταχωρθκεί, οι διαφορζσ 
αυτζσ κα επθρεάςουν το φόρο ειςοδιματοσ τθσ χριςθσ που ο προςδιοριςμόσ των 
φορολογικϊν διαφορϊν λάβει χϊρα. 
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 Ωφζλιμθ ηωι των ενςϊματων και άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 
 
 

Σθμειϊνεται πωσ θ Διοίκθςθ λογίηει αποςβζςεισ βάςει των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Ν.4172/2013 κακϊσ κρίνει ότι προςεγγίηουν τθν 
ωφζλιμθ ηωι των πάγιων περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων. 

 
 

 Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 
 
 

Θ φπαρξθ ενδεχόμενων υποχρεϊςεων απαιτεί από τθ Διοίκθςθ τθ ςυνεχι διενζργεια 
παραδοχϊν και αξιολογικϊν κρίςεων αναφορικά με τθν πικανότθτα μελλοντικά γεγονότα 
να ςυμβοφν ι να μθ ςυμβοφν κακϊσ και τθν επίδραςθ που πικανόν αυτά να επιφζρουν 
ςτθν ομαλι λειτουργία τθσ Εταιρείασ. 

 
 

3. Μεταβολι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων 

 
Οι μεταβολζσ λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων, καταχωρίηονται με αναδρομικι 
επαναδιατφπωςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων όλων των περιόδων που 
δθμοςιοποιοφνται μαηί με τισ καταςτάςεισ τθσ τρζχουςασ περιόδου, ϊςτε τα 
παρουςιαηόμενα κονδφλια να είναι ςυγκρίςιμα. Στθν παροφςα περίοδο δεν προζκυψε 
ανάγκθ τζτοιασ μεταβολισ. 

 
 

4. Παρεκκλίςεισ από τισ διατάξεισ του νόμου προκειμζνου να 
επιτευχκεί εφλογθ παρουςίαςθ των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων 

 
Πταν, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, θ Εταιρεία παρεκκλίνει από τθν εφαρμογι μιασ 
διατάξεωσ του νόμου για να εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ τθσ εφλογθσ παρουςιάςεωσ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, γνωςτοποιεί και αιτιολογεί επαρκϊσ τθν παρζκκλιςθ 
αυτι. Στθν παροφςα περίοδο δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ παρεκκλίςεωσ. 
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1.       Ενςϊματα 
πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

 

 

Τα ενςϊματα πάγια περιουςιακά 
ςτοιχεία αναλφονται ωσ εξισ: 

 

 

      Μθχανιματα- 
Σεχνικζσ 
Εγκατ/ςεισ 

Μεταφορικά 
Μζςα 

Ζπιπλα και 
Λοιπόσ 
Εξοπλ/μοσ 

  

 

      Μθχανιματα- 
Σεχνικζσ 
Εγκατ/ςεισ 

Μεταφορικά 
Μζςα 

Ζπιπλα και 
Λοιπόσ 
Εξοπλ/μοσ 

  

 

Γιπε
δα 

Κτίρια ΤΝΟΛΑ 

 

Αξία κτήσεως             

 

Τπόλοιπο 
1.1.2018 

  24.250,05 €      91.890,52 €         22.849,42 €      70.520,23 €               0,40 €         209.510,62 €  

 

 

 Προςκικεσ 
Περιόδου 2019  

                 241,94 €         9.400,00 €             92,74 €             9.734,68 €  

 

 ΤΝΟΛΟ    24.250,05 €      91.890,52 €         23.091,36 €      79.920,23 €             93,14 €         219.245,30 €  

 

ΑΠΟΒΕΕΙ 
31/12/2019 

         4.535,04 €           2.564,75 €      11.522,11 €             92,73 €           18.714,63 €  

 

Κακαρι 
λογιςτικι αξία 
31.12.2019 

  24.250,05 €      87.355,48 €         20.526,61 €      68.398,12 €               0,41 €           191.577,04 €  

 (παρ 10), ςτα ακίνθτα τθσ επιχείρθςθσ. 
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1..Αποκζματα 

   

 
Η αλάιπζε ησλ απνζεκάησλ ηεο Δηαηξίαο παξαηίζεηαη σο αθνινύζσο: 

 

       

 
    

ΑΡΥΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΓΟΡΕ ΤΝΟΛO 

ΣΕΛΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑ 

 

2019 ΕΜΠΟΡ/ΣΑ 9.253,65 246.228,17 255.481,82 6.240,36 

 

2019 ΠΡΟΙΟΝΣΑ        

ΕΣΟΙΜΑ  
230.395,78   230.395,78 248.904,80 

 

2018 ΠΡΩΣΕ ΚΑΙ Β.ΤΛΕ 10.484,22 887.330,50 897.814,72 2.733,73 

 

2019 ΤΛΙΚΑ ΤΚΕΑΙΑ  

& ΑΝΑΛ. 
45.105,57 53.136,59 98.242,16 40.429,62 

 

ΤΝΟΛΟ 

31/12/2019 

  295.239,22 1.186.695,26 1.481.934,48 298.308,51 

 

2018 ΕΜΠΟΡ/ΣΑ 13.763,16 180.579,15 194.342,31 9.253,65 

 

2018 ΠΡΟΙΟΝΣΑ        

ΕΣΟΙΜΑ  
225.006,59    225.006,59 230.395,78 

 

2018 ΠΡΩΣΕ ΚΑΙ Β.ΤΛΕ 3.486,13 977.286,83 980.772,96 10.484,22 

 

2018 ΤΛΙΚΑ ΤΚΕΑΙΑ  

& ΑΝΑΛ. 
5.075,02 48.501,45 53.576,47 45.105,57 

 

ΤΝΟΛΟ 

31/12/2018 

  247.330,90 1.206.367,43 1.453.698,33 295.239,22 

5. Εμπορικζσ απαιτιςεισ 

Θ ανάλυςθ των εμπορικϊν απαιτιςεων ζχει ωσ εξισ: 
 

         31/12/2019        31/12/2018 

Ανοικτά υπόλοιπα πελατϊν      509.229.59        633.640.36   

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ                207.885,53             249.429,27 

φνολο       883.069,63        883.069,63  
 

Οι λογιςτικζσ αξίεσ των ανωτζρω απαιτιςεων αντιπροςωπεφουν τθν εφλογθ αξία τουσ. 
 
 

6. Λοιπζσ απαιτιςεισ 

Θ ανάλυςθ των λοιπϊν απαιτιςεων ζχει ωσ εξισ: 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Απαιτιςεισ από Ελλθνικό Δθμόςιο 5.257,56 5.227,37 

Λοιπζσ απαιτιςεισ          0,00  

 

         0,00  

 

φνολο        5.227.37        5.227.37 
 

 

7. Προπλθρωμζνα ζξοδα 
 31/12/2019 31/12/2018 

Ρροπλθρωμζνα ζξοδα  2.714,10   2.714,10 

φνολο  2.714,10   2.714,10  
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8. Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Τα ταμειακά διακζςιμα αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 31/12/2019    31/12/2018 

Ταμείο                     197.635,49               40.731,99           

Κατακζςεισ όψεωσ                       23.799,03           31.289,84 

φνολο             221.434,52        172.021,83 
 

Το ςφνολο των ταμειακϊν διακεςίμων και των κατακζςεων τθρείται ςε Ευρϊ. 

Οι κατακζςεισ είναι όψεωσ και τθροφνται ςε τραπεηικά ιδρφματα ςτθν Ελλάδα. 

 

 

 

 

 
9. Κεφάλαιο 

 
 
 

 31/12/2018 31/12/2017 

Καταβλθμζνο Κεφάλαιο (12.000μτχ Χ 29,35€) 352.200,00 352.200,00 

 

10. Αποκεματικά 

Τα αποκεματικά τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

     31/12/2019 31/12/2018 

Αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ 18.854,90 18.020,55 

Αποκεματικό διαφοράσ εφλογθσ αξίασ ακινιτων 0,00 0,00 

Αφορολόγθτα αποκεματικά 00,00 00,00 

Αποτελζςματα εισ νζο 115.988,02  100.135,39  

φνολο 134.842,92 118.155,94 

Ραρατιρθςθ: Υπάρχουν επίςθσ ηθμίεσ προθγουμζνων ετϊν   

 Σφμφωνα με τον Ελλθνικό νόμο, οι εταιρίεσ υποχρεοφνται να μεταφζρουν κατά ελάχιςτο το 
5% των ετιςιων κακαρϊν κερδϊν τουσ ςφμφωνα με τα λογιςτικά τουσ βιβλία ςε τακτικό 
αποκεματικό ζωσ ότου το αποκεματικό αυτό ιςοφται ςτο ζνα τρίτο του μετοχικοφ τουσ 
κεφαλαίου. Το αποκεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμθκεί, αλλά μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν διαγραφι ηθμιϊν. 
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11. Προβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 

Ζγινε πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν εταιρεία ωσ ακολοφκωσ: 
 
 
 

 

12. Λοιπζσ Προβλζψεισ 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Λοιπζσ Ρροβλζψεισ 45.464,69 45.464,69 

 
 

13. Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 
Υποχρεϊςεισ τθσ οντότθτασ που κακίςτανται απαιτθτζσ μετά από 5ετθ από τθν 
θμερομθνία του ιςολογιςμοφ δεν υπάρχουν 

 
 
 

14. Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

 Σραπεηικά Δάνεια 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Δάνεια 276.532,59 231.695,24 

  

 Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 

Θ ανάλυςθ των εμπορικϊν υποχρεϊςεων ζχει ωσ εξισ: 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Ρρομθκευτζσ                    643.085,81       968.390,58                  

Επιταγζσ πλθρωτζεσ 

Τράπεηεσ βραχ.Υποχρεϊςεισ 

              209.051,91 

                   276.532,59         

113.454,83                                 
231.695,24         

φνολο                 1.128.670,31     1.313.540,65        
 

 
 

 Φόροσ Ειςοδιματοσ 
 

      31/12/2019     31/12/2017 

Φόροσ Ειςοδιματοσ 5.549,12 2.853,92 

 
Ο φόροσ ειςοδιματοσ διαμορφϊνεται ωσ εξισ : αναλογοφν φόροσ 0,00€ , ςυν 
προκαταβολι επόμενου ζτουσ 0,00€ μείον προκαταβολι προθγοφμενου φόρου 
ειςοδιματοσ χριςθσ 2015 0,00€ , το υπόλοιπο προσ καταβολι ανζρχεται ςτο ποςό των 
0,00€. 

 
 

 Λοιποί φόροι και τζλθ 



Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ 

για τθ χριςθ που ζλθξε 31 Δεκεμβρίου 2019 

17 

 

 

Οι τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (πλθν φόρου ειςοδιματοσ) αναλφονται ωσ εξισ: 
 

                         31/12/2019 31/12/2018 

ΦΡΑ 0,00 0,00 

Φόροι-τζλθ αμοιβϊν 
προςωπικοφ 

0,00 0,00 

Φόροι-τζλθ αμοιβϊν τρίτων 0,00 0,00 

Λοιποί φόροι 3.763,94    1.712,98 

φνολο                               3.763,94                  1.712,98 
 

 
 

 Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
 

 31/12/2019     31/12/2018 

ΙΚΑ 7.375,36 6.708,07 
 

 

 Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ (Λ.53-
53.89) 

22.697,26 9.958,19 

 

 Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 
 

 31/12/2018 31/12/2017 

Λογαριαςμοί ΔΕΘ-ΟΤΕ 0,00 0,00 

15. Κφκλοσ εργαςιϊν 

Τα ζςοδα τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

  
31/12/2019 

 
31/12/2018 

1 ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 247.028,79  
 

246.182,65  

2 ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΡΟΙΟΝΤΩΝ 1.233.371,87  
 

1.232.574,93  

3 ΔΙΑΦΟΑ ΕΣΟΔΑ 2.950,00 
 

2.750,00 

 
Σφνολο 1.533.350,66  

 
1.481.507,58 

16. Κόςτοσ πωλιςεων 

Θ ανάλυςθ του κόςτουσ πωλθκζντων ζχει ωσ εξισ: 
 

        31/12/2019                         31/12/2018 

Απόκεμα αρχισ 9.253,65            13.763,16 

Ρροϊόντα Ζτοιμα και Θμιτελι 230.395,78  225.006,59 

Ρρϊτεσ Φλεσ 55.589,79  8,561,15 

Αγορζσ Χριςεωσ 1.186.695,26  1.206.377,43 

μείον: Απόκεμα τζλουσ 6.240,36  9.253,65 

Ρροϊόντα Ζτοιμα και Θμιτελι 248.904.,80  230.395,78 
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Ρρϊτεσ Φλεσ 43.163,35  55.589,79 

φνολο 1.158.469.11  1.149.907.36 

ςυν: Ζξοδα παραγωγισ 1.158.469.11  1.149.907.36 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 134.212,56  115.367,98 

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 10.272,87  6.895,07 

Ραροχζσ τρίτων 45.829,85  51.993,66 

Φόροι και τζλθ 3.763,54  1.712,98 

Διάφορα ζξοδα 62.902,72  70.596,43 

Χρεωςτικοί τόκοι  48.018,69 

 

 36.070,81 

 

φνολο 305.000,62  282.636,93 

φνολο 1.463.469,74  1.432.544,29 

17. Λοιπά ςυνικθ ζςοδα 

Θ ανάλυςθ των λοιπϊν εςόδων ζχει ωσ εξισ: 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Ζςοδα από ενοίκια  2.400,00 2.400,00 

Λοιπά ζςοδα        0,00                          0,00  

φνολο  2.400,00       2.400,00 

18. Ζξοδα διοίκθςθσ & διάκεςθσ 

Θ ανάλυςθ των εξόδων ανά λειτουργία ζχει ωσ εξισ: 
  

     31/12/2019  31/12/2018 

   Ζξοδα Ζξοδα  Ζξοδα Ζξοδα 

  διοίκθςθσ διάκεςθσ  διοίκθςθσ διάκεςθσ 

  Αμοιβζσ και ζξοδα   
προςωπικοφ 

13.421,26 13.421,26  5.768,40 109.599,58 

  Αμοιβζσ και ζξοδα 
τρίτων 

10.281,26 0  6.895,07 0 

  Ραροχζσ τρίτων 4.613,25 13.590,56  13.075,00 38.918,66 

  Φόροι και τζλθ 1.010,93 2.451,60  1.823,98 0 

  Διάφορα ζξοδα 49.085,34 6.169,41  8.186,67 62.298,76 

  Αποςβζςεισ 
παγίων 

447,72 7.966,04  2.249,52 17.322,51 

  Ζκτακτα και 
Ανοργανα Ζξοδα  

352,92 0,00  0 0 

  φνολο 79.212,68 43.598,87   37.998,64 228.139,51 

  

        Ραρατιρθςθ Το ζτοσ 2019 ζχουν χωριςκεί και  τα ζξοδα και οι τόκοι που ςυμμετζχουν ςτο κόςτοσ   

 
πωλιςεων 
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19. Κατθγορίεσ και αμοιβζσ προςωπικοφ 

Ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων κατά τθν 31.12.2019 και 31.12.2018 αναλφεται ωσ εξισ: 
 

 
 31/12/2019 

 
31/12/2018 
 

Εργατικό προςωπικό μερικισ  
απαςχόλθςθσ 

 

8 7 

Θ Εταιρεία ςε ςχζςθ με το απαςχολοφμενο προςωπικό επιβαρφνκθκε με τα εξισ ποςά: 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Μιςκοί και θμερομίςκια 134.212,56 115.367,98 

Κοινωνικζσ επιβαρφνςεισ         0,00          0,00  

φνολο     134.212,56     115.367,98 

20. Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ 

Τα λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

 

Ζκτακτα Ζξοδα 
 

           352,92 
 

      7.664,07 

Ζξοδα Ρροθγοφμενων Χριςεων        0,00 2.804,10 

φνολο     352,92 10.468,17 
 

 
 

21. Κζρδθ από επιμζτρθςθ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων 
 

31/12/2017 31/12/2016 
Κζρδθ από επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ 
αξία των ακινιτων 

 

0,00 
 
0,00 

 

22. Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Κζρδθ από πϊλθςθ παγίου 0,00 350,00 

Μθ δικαιοφμενεσ αποςβζςεισ   0,00    0,00  

φνολο   0,00   350,00 
 

 
23. Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα 
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Οι πιςτωτικοί τόκοι αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 31/12/2018 31/12/2017 

Τόκοι 0,00 0,00 

 

26 . Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 
 

 31/12/2018 31/12/2018 

Τόκοι                                48.018,69 36.070.81 

 
 

 
27. Προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ ςε μζλθ του Διοικθτικοφ υμβοφλιου 

Δεν καταβάλλεται αμοιβι ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου . 
 

28. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 

Θ εταιρεία δεν ζχει πραγματοποιιςει ςυναλλαγζσ με ςυνδεμζνα μζρθ και κατά τθν 31 
Δεκεμβρίου 2018 δεν ζχει υπόλοιπα απαιτιςεων ι υποχρεϊςεων από και προσ ςυνδεμζνα 
μζρθ. 

 
 

29. Χρθματοοικονομικζσ δεςμεφςεισ, εγγυιςεισ και ενδεχόμενεσ 
υποχρεϊςεισ που δεν εμφανίηονται ςτον Ιςολογιςμό 

α) Εγγυιςεισ 

Δεν ζχουν χορθγθκεί εγγυιςεισ 

β) Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ 

Θ Εταιρεία δεν ζχει εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ από τισ οποίεσ να προκφψει 
οποιαςδιποτε μορφισ καταβολι αποηθμίωςθσ. 

 
 

30. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ 

Δεν υπάρχουν ςθμαντικά γεγονότα που ςυνζβθςαν μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ. 
 
 

31. Προτεινόμενθ διάκεςθ κερδϊν 

Το διοικθτικό ςυμβοφλιο προτείνει ςτθν προςεχι τακτικι γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων 
τθν παρακάτω διάκεςθ κερδϊν. 

 €100.135,41 ωσ διανομι πρϊτου μερίςματοσ. 

ΡΕΝΤΑΡΟΛΘ  1 Αυγοφςτου 2020 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Η Λογίςτρια 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΣ  

Α.Δ.Τ. Χ989345 

Α.Φ.Μ.: 001834041 

 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΣ  

Α.Δ.Τ ΑΗ996255 

Α.Φ.Μ.: 018029505 
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074114 
 


