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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΛΑΝΟΒΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» πρώην «ΛΑΝΟΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΛΑΝΟΒΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον 

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της 

έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΛΑΝΟΒΑ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη 

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

διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

1.Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις  

συνολικού ποσού ευρώ 70.000 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται 

από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για απομείωση επί των 

απαιτήσεων αυτών, από την πιθανή μη είσπραξή τους, με συνέπεια η αξία των εμπορικών 

απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό.  

2.Από τη διενεργηθείσα ελεγκτική διαδικασία επιβεβαίωσης των υπολοίπων των εμπορικών 

υποχρεώσεων διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία εμφανίζει αυξημένες υποχρεώσεις έναντι τρίτων κατά 

Ευρώ 117.000. Όπως ενημερωθήκαμε από την Διοίκηση της Εταιρείας, οι διαφορές στις εμπορικές 

υποχρεώσεις δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις κατά την μετάβαση στο νέο μηχανογραφικό 

σύστημα. Η Εταιρεία μέχρι και σήμερα δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επαλήθευση 

των υποχρεώσεων αυτών και δεν έχει προβεί σε σχετικές διορθωτικές εγγραφές. Εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα της αξίας των εμπορικών υποχρεώσεων όπως 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης. 
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3.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις από το 2013 έως και το 2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 

δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 

προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει 

σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει 

εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν 

βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 

τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
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διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 

διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα 

να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση 

αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 

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

διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που 

είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 

ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε 

λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 

ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

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

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  
 

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

το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση.  
 

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

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

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

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

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 

ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη 

μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την 

ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 

αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

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

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

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

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

σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

μας. 

 
 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

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

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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

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

αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 

31.12.2019. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΛΑΝΟΒΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

DFK PD AUDIT A.E. 
Χ. Σαμπάγκ – Σ. Χούρι 3 

(Πρώην Πρεμετής) 
151 25 Μαρούσι 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 163 
 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020 
 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

 

Μαργαρίτα Α. Παναγιωτοπούλου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 43511 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 2374 
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Ισολογισμός 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2019 31/12/2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Ακίνητα 6.1 288.063 305.954 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 8.047 9.922 

Σύνολο   296.110 315.876 

        

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα 6.2 0 219 

Σύνολο   0 219 

        

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Λοιπά   37 37 

Σύνολο   37 37 

        

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   296.147 316.132 

        

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 7.1 46.736 45.977 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2 229.994 90.418 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.3 298.054 300.242 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.4 181.969 169.007 

Σύνολο   756.753 605.644 

        

Σύνολο κυκλοφορούντων   756.753 605.644 

        

Σύνολο Ενεργητικού   1.052.900 921.776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2019 31/12/2018 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο   360.000 360.000 

Σύνολο   360.000 360.000 

        

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   92.718 86.436 

Αποτελέσματα εις νέο   209.354 90.002 

Σύνολο   302.072 176.438 

        

Σύνολο καθαρής θέσης   662.072 536.438 

        

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   5.000 5.000 

Σύνολο   5.000 5.000 

        

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις 8.1 333.472 339.236 

Λοιποί φόροι και τέλη   18.452 20.995 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   3.565 1.050 

Λοιπές υποχρεώσεις   30.339 19.057 

Σύνολο   385.828 380.338 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   390.828 385.338 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 
Υποχρεώσεων 1.052.900 921.776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

  Σημ. 31/12/2019 31/12/2018 

Κύκλος εργασιών 9.1 233.194 237.641 

Κόστος πωλήσεων 9.2 -224.686 -224.134 

Μικτό αποτέλεσμα   8.508 13.507 

Λοιπά συνήθη έσοδα   30.000 30.000 

    38.508 43.507 

Έξοδα Διάθεσης 9.2 -30.945 -31.436 

Έξοδα Διοίκησης 9.2 -20.440 -20.157 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 9.2 -2.188 -3.295 

Λοιπά έξοδα και ζημιές   -6.184 -10.318 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   147.440 98.941 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   126.191 77.242 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   480 566 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.2 -817 -889 

Αποτέλεσμα προ φόρων   125.854 76.919 

Φόρος εισοδήματος   -219 0 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους   125.635 76.919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2019 

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

 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Γενικά 

 

• Επωνυμία: ΛΑΝΟΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

• Διακριτικός τίτλος: LANOVA Α.Ε. 

• Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία 

• Περίοδος αναφοράς: 1/1/2019 – 31/12/2019 

• Διεύθυνση της έδρας: Ιασωνίδου 16 – Ελληνικό, Τ.Κ. 167 77. 

• Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 054882809000 

• Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για 

την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

• Κατηγορία: πολύ μικρή οντότητα. 

• Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

• Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένα σε 

ακέραιους αριθμούς και εκφράζονται σε ευρώ. 

 

Η Ανώνυμη εταιρεία «ΛΑΝΟΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ιδρύθηκε 

στον Πειραιά το 2002. Η έδρα της εταιρείας είναι στο Ελληνικό επί της οδού Ιασωνίδου 16 και η 

ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.lanova.gr . 

 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

στις 31/7/2020 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η εταιρεία διοικείται από 3/μελές διοικητικό συμβούλιο πενταετούς θητείας με λήξη την 30/6/2024.  

 

Τα μέλη του είναι τα εξής: 

Αλεξάνδρα Μαυρικίδου  Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Μαρία Κοντολέων   Αντιπρόεδρος 

Μαστρογεωργίου Ιωάννης Εκτελεστικό Μέλος 

 

 

 

http://www.lanova.gr/
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2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

 

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η εξάπλωση του COVID-19 έχει επηρεάσει σοβαρά τις οικονομίες σε 

όλο τον κόσμο. Τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, 

συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων ταξιδιού, της καραντίνας, της κοινωνικής απόστασης και 

του κλεισίματος των μη απαραίτητων υπηρεσιών έχουν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις 

επιχειρήσεις παγκοσμίως με αποτέλεσμα την οικονομική επιβράδυνση. 

Οι πιθανές επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19 δεν μπορούν σε αυτό το στάδιο να 

προσδιορισθούν και θεωρούνται ως μη διορθωτικά γεγονότα (non-adjusting events) για τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2019, τα οποία θα καταχωρηθούν και θα επηρεάσουν τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020. 

Η Διοίκηση της εταιρείας εξετάζοντας όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με την συνέχιση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της (Going Concern), συνεπεία της πανδημίας του Covid-19, εκτιμά 

ότι η οικονομική της θέση δεν αναμένεται  να μεταβληθεί σημαντικά έτσι ώστε να επηρεάσει την 

συνέχιση των δραστηριοτήτων της, λόγω της επαρκής κεφαλαιακής της διάρθρωσης αλλά και της 

ικανοποιητικής ρευστότητας της.  

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τους υφιστάμενους κινδύνους και τις επιπτώσεις 

τους στη δραστηριότητά της με σκοπό να τροποποιεί όπου απαιτείται την επιχειρηματική στρατηγική 

της ή τη χρηματοοικονομική πολιτική της. 

Για τον λόγο αυτό οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την 

αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, που προϋποθέτει ότι η εταιρεία θα έχει επαρκή 

χρηματοδότηση για να εξυπηρετηθούν οι χρηματοπιστωτικές και λειτουργικές ανάγκες της στο 

προσεχές μέλλον. 

 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και τη διενέργεια 

εκτιμήσεων από τη 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. 

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. 
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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. 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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. 

Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται 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 τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή 

τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 

 

• Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

• Μεταφορικά μέσα επιβατικά 7 έτη. 

• Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5-10 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. 

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. 

 

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα και λοιπά έξοδα  

πολυετούς απόσβεσης. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς 

λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της 

αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα 

όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. 

Η αξία των λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω  

στοιχείων, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. 

Η απόσβεση των λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου  
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αποσβέσεως εντός περιόδου 10 ετών. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει 

της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη. 

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

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 πλέον δαπάνες αγοράς. 

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, αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος 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. 

Δάνεια και απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν.  

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. 

 

Φόρος εισοδήματος 

Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

• Το φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας. 

• Το 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. 

Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ  

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. 
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Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,  

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

αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή 

μέθοδο).  

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. 

 

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

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. 

 

 

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. 

 

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που  

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του 

ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για αποζημίωση σε εργαζομένους 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση δεν προσδιορίζεται από αναλογιστική μελέτη 

αλλά υπολογίζεται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού με βάση τις διατάξεις του Ν. 2112/1920. 

 

Έσοδα και έξοδα 

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

Ειδικότερα: 

 

• Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και προμήθειες καταχωρίζονται με τη μέθοδο της 

ολοκληρωμένης συμβάσεως. 

• Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους  

καταχωρούνται ως εξής: 

• Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη σταθερή μέθοδο. 

• Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων  

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

 

• Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 
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Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα  

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

 

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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 

σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

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. 

 

 

Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση  

σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

 

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. 

 

Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

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. 

 

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. 

Στην παρούσα περίοδο 2019 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 

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. 
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Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

5. 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. 

 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 

6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 
πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων 
Γήπεδα Κτίρια 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2018 17.850 474.502 55.639 

Προσθήκες περιόδου     10.326 

Μειώσεις περιόδου   0 0 

Υπόλοιπο 31.12.2018 17.850 474.502 65.965 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2018 17.850 166.755 53.314 

Αποσβέσεις περιόδου   19.643 2.729 

Απομειώσεις περιόδου       

Υπόλοιπο 31.12.2018 0 186.398 56.043 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 17.850 288.104 9.922 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2019 17.850 474.502 65.965 

Προσθήκες περιόδου     3.005 

Υπόλοιπο 31.12.2019 17.850 474.502 68.970 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2019   186.398 56.043 

Αποσβέσεις περιόδου   17.891 4.880 

Υπόλοιπο 31.12.2019 0 204.289 60.923 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 17.850 270.213 8.047 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2018 47.479 

Προσθήκες περιόδου 0 

Υπόλοιπο 31.12.2018 47.479 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2018 45.782 

Αποσβέσεις περιόδου 1.478 

Υπόλοιπο 31.12.2018 47.260 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 219 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2019 47.479 

Προσθήκες περιόδου 0 

Υπόλοιπο 31.12.2019 47.479 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2019 47.260 

Αποσβέσεις περιόδου 219 

Υπόλοιπο 31.12.2019 47.479 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 0 

 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

7.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

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

Απαιτήσεις από πελάτες 18.132 16.702 

Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 20.960 21.631 

Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 7.644 7.644 

Σύνολο 46.736 45.977 

 

 

 

7.2 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Χρεώστες διάφοροι 8.678 8.146 

Έξοδα επομένων χρήσεων 1.734 920 

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών 219.582 81.352 

Σύνολο 229.994 90.418 

 

 

7.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 

31/12/2019 31/12/2018 

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 298.054 300.242 

Σύνολο 298.054 300.242 

 

 

7.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2019 31/12/2018 

Ταμείο 1.316 445 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 180.653 168.562 

Σύνολο 181.969 169.007 

 

8. Υποχρεώσεις 

 

8.1 Εμπορικές υποχρεώσεις  

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

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

Ασφαλιστικές εταιρείες 202.569 274.104 

Πράκτορες-ασφαλειομεσίτες 130.903 65.132 

Σύνολο 333.472 339.236 

 

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

 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

9.1 Έσοδα 
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  31/12/2019 31/12/2018 

Κατηγορίες δραστηριότητας     

Έσοδα από προμήθειες 233.194 237.641 
     

Σύνολο 233.194 237.641 

 

 

 

9.2 Έξοδα 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Κατηγορίες εξόδου     

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -80.035 91.619 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων & Παροχές τριτών -153.403 143.762 

Φόροι - τέλη -11.309 11.368 

Διάφορα έξοδα -8.333 5.128 

Τόκοι και συναφή έξοδα -817 889 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων -22.990 23.849 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως -2.188 3.295 

Σύνολο  -279.075 279.910 

 

 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Κατηγορίες εξόδου     

Έξοδα παραγωγής  224.685 224.133 

Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 30.945 31.436 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 20.440 20.157 

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 2.188 3.295 

Έξοδα χρηματ/κης λειτουργίας  817 889 

Σύνολο  279.075 279.910 

10.  Κατηγορίες προσωπικού 

 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανέρχεται σε 5 άτομα διοικητικού προσωπικού. 

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 

Αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων κλειόμενης χρήσης 125.854 

Μείον: Φόρος εισοδήματος -219 
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Κέρδη προς διάθεση 125.635 

    

Τα κέρδη διατίθενται ως εξής:   

Τακτικό αποθεματικό  6.282 

Πρώτο μέρισμα 0 

Έκτακτο αποθεματικό 0 

Αποτελέσματα εις νέο (κέρδη) 119.353 

Σύνολο 125.635 

 

12.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 

Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2013 έως και 2019 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά 

το χρόνο που θα εξεταστούν 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. 

 

13.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού  

 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, που να δημιουργήθηκαν, μετά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και να 

επηρεάζουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, για τα οποία θα πρέπει να γίνει αναφορά, εκτός 

της πανδημίας του Covid-19 (βλέπε σχετικά Σημείωση 2.). 

 

 

  

  

Ελληνικό, 31 Ιουλίου 2020 

 

 

Η Πρόεδρος &  
Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Η Αντιπρόεδρος Ο Λογιστής 
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