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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοµατοποιηµένης Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την

επωνυµία ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο E-MIA TEXNIKH A.E. και αριθµό ΓΕΜΗ

7040501000.

Την 14/09/2020 καταχωρήθηκαν αυτοµατοποιηµένα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), µε Κωδικό Αριθµό

Καταχώρησης , τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 2223215 οι εγκεκριµένες από την 27/08/2020 Γενική Συνέλευση οικονοµικές καταστάσεις

µε τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείµενη νοµοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Β)  Με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 2223216 η από 27/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε την οποία

ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020:

-    Η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», Α.Φ.Μ. -∆.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ

1216601000, και (∆/νση : null null TK , ), µε αριθµό µητρώου ΣΟΕΛ 125.

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

µέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
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ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2019 ΚΑΙ ΤΩΝ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2019-31/12/2019 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις 

της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις 

παρακάτω εξηγήσεις.  

 

1. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης  

Τα σχετικά με την δομή και οργάνωση και δομή της εταιρικής διακυβέρνησης 

αναφέρονται αναλυτικά στο καταστατικό της εταιρείας. 

 

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  

Κατά την 16η εταιρική χρήση (1/1/2019-31/12/2019) ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε 

στο ποσό των € 1.730.451,61, τα μικτά κέρδη της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των € 

268.819,33 και τα καθαρά αποτελέσματα στο ποσό των € 26.073,91 (κέρδη)  έναντι 

ποσών € 1.651.287,93, € 195.168,20 και € 8.129,73 της προηγούμενης χρήσεως 

αντίστοιχα.    

 

3. Οικονομική θέση της εταιρείας  

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2019 κρίνεται ικανοποιητική.  

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2019 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ € 830.225,47  έναντι 

Ευρώ 804.151,56  της προηγούμενης χρήσεως.  

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 1/1/2019-

31/12/2019 και 1/1/2018-31/12/2018 έχουν ως εξής:    

 
Αριθμοδείκτης  οικονομικής 
διάρθρωσης         

  31/12/2019  31/12/2018 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  1.672.711,07 
= 0,92  1.475.941,89 

= 0,90 
Σύνολο Ενεργητικού  1.825.756,56  1.638.822,98 

         

         

Πάγιο Ενεργητικό  153.045,49 
= 0,08  162.881,09 

= 0,10 
Σύνολο Ενεργητικού  1.825.756,56  1.638.822,98 

        

 
  



 2 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό    
και πάγιο ενεργητικό         

         

         

Ίδια κεφάλαια  830.225,47 
= 0,84  804.151,56 

= 0,98 
Σύνολο Υποχρεώσεων  982.856,10  824.188,17 

         

         

Σύνολο Υποχρεώσεων  982.856,10 
= 0,54  824.188,17 

= 0,50 
Σύνολο Παθητικού  1.825.756,56  1.638.822,98 

         

         

Ίδια κεφάλαια  830.225,47 
= 0,45  804.151,56 

= 0,49 
Σύνολο Παθητικού  1.825.756,56  1.638.822,98 

         

         
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας     

         

Ίδια κεφάλαια  830.225,47 
= 5,42  804.151,56 

= 4,94 
Πάγιο Ενεργητικό  153.045,49  162.881,09 

         
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από    
τα Ίδια Κεφάλαια         

         

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  1.672.711,07 
= 1,70  1.475.941,89 

= 1,79 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  982.856,10  824.188,17 

         
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες    
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού.      

         

         

Κεφάλαιο κινήσεως  689.854,97 
= 0,70  651.753,72 

= 0,79 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  982.856,10  824.188,17 

         

         

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας      

         

Καθαρά απ/τα χρήσεως προ φόρων  34.269,70 
= 0,04  14.633,95 

= 0,02 
Ίδια κεφάλαια  830.225,47  804.151,56 

         
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας   

         

Μικτά αποτελέσματα  268.819,33 
= 0,16  14.633,95 

= 0,01 
Πωλήσεις απ/των  & υπηρεσιών  1.730.451,61  1.651.287,93 

         
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει  το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού 
κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας    
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4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας – κίνδυνοι 

Οσο αφορά την οικονομική πορεία σε σχέσει με την  συνεχιζόμενη κρίση, την ύφεση 

της οικονομίας και του ιού COVID-19, η εταιρείας μας σίγουρα επηρεάζεται έμμεσα, 

αλλά εκτιμούμε ως διοίκηση ότι δεν θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα 

συνέχισης των εργασιών της.  

  

Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Οι ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι περιγράφονται 

αναλυτικά στην παράγραφο 3 του προσαρτήματος της εταιρείας. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υπάρχει 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία,  δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο διότι ο κύριος πελάτης της 

είναι το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στο τομέα ερευνών και ανάπτυξης καθώς 

επίσης δεν διαθέτει υποκαταστήματα πέραν της έδρας της. 

Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η εταιρεία μας κατά κύριο λόγο στηρίζεται σε ίδια χρηματοοικονομικά μέσα. 

 

5. Ακίνητα της εταιρείας  

Αναφορικά με τα ακίνητα της εταιρείας, γήπεδα και κτίρια θέτουμε υπόψη της 

Γενικής Συνέλευσης ότι είναι τα ακόλουθα με την αξία κτήσης τους.   

Ειδικά, για τα κτίρια παραθέτουμε και τις αποσβέσεις:  

1) ΓΗΠΕΔΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

α) Αναλογία οικοπέδου διαμερίσματος ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ αρ 7 Κ. Πατήσια   € 16.731,54 

   

2) ΚΤΙΡΙΑ 

α) Αξία κτήσης διαμ/τος 2ου Υ Β2 ορ. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟ7- Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ:            €  50.678,46 

Μείον: Αποσβέσεις έως 31/12/2019                     -4.834,68 

         Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019:                                            45.843,78 

 

6. Περιβαλλοντικά Θέματα 

Η εταιρεία είναι ευαισθητοποιημένη με το περιβάλλον και για αυτό έχει αναλάβει 

τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, όπως για την ανακύκλωση των αναλωσίμων υλικών 

όπως χαρτί, πλαστικό, ανακύκλωση μπαταριών, ηλεκτρονικών ειδών κλπ που 

αναλώνονται στους χώρους της, ώστε να αποτρέπεται η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος και να διατηρείται αυτό καθαρό. 
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7. 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 άλλο 

γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την 

πορεία της εταιρείας.  

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα 
αποτελέσματα της χρήσεως 1/1/2019- 31/12/2019.  
 

Αθήνα  05 Ιουνίου 2020 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΟΥΣΚΟΣ   
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ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 86, 11141 Α. ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 007040501000 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΚΑΙ  

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ)   

 

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2015  

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) 

χρήσεως 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
 
Γνώμη με επιφύλαξη  

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης 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 οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 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 έλεγχο μας προέκυψαν ότι α) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις 
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2014 έως 2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των 
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 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. β) Δεν λάβαμε επιστολή 
από το νομικό σύμβουλο της εταιρείας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού, 
διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας και την ενδεχόμενη επίδραση στα 
αποτελέσματα χρήσης και στα ίδια κεφάλαια. 
 
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 εταιρικών και ενοποιημένων 

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 οικονομικών 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 
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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 οικονομικές 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 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 οικονομικές 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 οικονομικές 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 χρήσεως 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 οικονομικές 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 
 
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: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με 
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020 
 
 
 
 
   
 

Αργύριος Αναγνωστόπουλος 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12771 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 

 

 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

 ΓΕΜΗ 007040501000 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 31/12/2019    

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)(Ποσά σε €) 

  Σημείωση 31/12/2019  31/12/2018 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 
       

 Ενσώματα πάγια        

 Ακίνητα 6.1 62.575,32  63.082,10 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 54.555,92  58.929,62 

 Λοιπός εξοπλισμός 6.1 35.319,25  40.274,37 

 Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 0,00  0,00 

 Σύνολο   152.450,49  162.286,09 

 Άυλα πάγια στοιχεία        

 Λοιπά άυλα 6.4 0,00  0,00 

 Σύνολο   0,00  0,00 

 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή 
  0,00  0,00 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

 Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  595,00  595,00 

 Λοιπά  0,00  0,00 

 Σύνολο   595,00  595,00 

 Σύνολο μη κυκλοφορούντων   153.045,49  162.881,09 

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

 Αποθέματα        

 Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα   500.089,59  343.172,51 

 Προκαταβολές για αποθέματα   58.870,03  60.679,66 

 Σύνολο   558.959,62  403.852,17 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές        

 Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 118.770,45  82.571,06 

 Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 259.722,19  215.115,47 

 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία   0,00  0,00 

 Προπληρωμένα έξοδα   2.744,37  2.753,85 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.3 732.514,44  771.649,34 

 Σύνολο   1.113.751,45  1.072.089,72 

 Σύνολο κυκλοφορούντων   1.672.711,07  1.475.941,89 

 Σύνολο ενεργητικού  1.825.756,56  1.638.822,98 
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 Καθαρή θέση        

 Καταβλημένα κεφάλαια        

 Κεφάλαιο   375.000,00   375.000,00 

 Σύνολο   375.000,00  375.000,00 

 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο        

 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   9.106,37  7.804,12 

 Αποτελέσματα εις νέο   446.119,10  421.347,44 

 Σύνολο   455.225,47  429.151,56 

 Σύνολο καθαρής θέσης   830.225,47  804.151,56 

 Προβλέψεις        

 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   12.674,99  10.483,25 

 Σύνολο   12.674,99  10.483,25 

 Υποχρεώσεις        

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
   

 Τραπεζικά δάνεια   90.158,85  400,06 

 Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 763.155,73  648.468,21 

 Φόρος εισοδήματος   0,00  0,00 

 Λοιποί φόροι και τέλη   14.733,36  15.798,14 

 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   4.109,38  6.981,39 

 Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 109.934,53  152.027,65 

 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   764,25  512,72 

 Έσοδα επόμενων χρήσεων  0,00  0,00 

 Σύνολο   982.856,10  824.188,17 

 Σύνολο υποχρεώσεων  982.856,10  824.188,17 

 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 
 1.825.756,56  1.638.822,98 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 

ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
  ΓΕΜΗ 007040501000 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 31/12/2019    
(Περίοδος 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)(Ποσά σε €) 

  Σημείωση 31/12/2019  31/12/2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11 1.730.451,61  1.651.287,93 

Κόστος πωλήσεων 12,13 -1.461.632,28  -1.456.119,73 

Μικτό αποτέλεσμα   268.819,33   195.168,20 

Λοιπά συνήθη έσοδα   3.160,00  3.484,13 

    271.979,33  198.652,33 

Έξοδα διοίκησης 12,13 -143.178,19  -106.246,87 

Έξοδα διάθεσης 12,13 -90.820,41  -64.127,36 

Λοιπά έξοδα και ζημιές   -45,31  -9.332,94 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 

(καθαρό ποσό) 
  0,00  0,00 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων 
  0,00  0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   3.013,78  1.237,82 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   40.949,20  20.182,98 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   0,00  0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -6.679,50  -5.549,03 

Αποτέλεσμα προ φόρων   34.269,70  14.633,95 

Φόροι εισοδήματος   -8.195,79  -6.504,22 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 

φόρους 
  26.073,91  8.129,73 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης 

 

 

  Σημ. Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 

νόμων & 

κατ/κού 

Υπόλοιπο 

Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο 

Συνολικά 

ίδια 

κεφάλαια 

            

Υπόλοιπα 1/1/2018   375.000,00 7.284,61 413.737,22 796.021,83 

            

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο     519,51 -519,51 0,00 

Εσωτερικές μεταφορές         0,00 

Διανομές στους φορείς         0,00 

Αποτελέσματα περιόδου     0,00 8.129,73 8.129,73 

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου  0,00 519,51 7.610,22 8.129,73 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 

31/12/2018   375.000,00 7.804,12 421.347,44 804.151,56 

           

            

            

Υπόλοιπα 1/1/2019   375.000,00 7.804,12 421.347,44 804.151,56 

            

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο     1.302,25 -1.302,25 0,00 

Εσωτερικές μεταφορές         0,00 

Διανομές στους φορείς         0,00 

Αποτελέσματα περιόδου     0,00 26.073,91 26.073,91 

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

περιόδου   0,00 1.302,25 24.771,66 26.073,91 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 

31/12/2019   375.000,00 9.106,37 446.119,10 830.225,47 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της  

31ης Δεκεμβρίου 2019 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2015) 

 

 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: ΙΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2019 - 31.12.2019 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Αγίας Λαύρας 86, Άνω Πατήσια , Αθήνα, Τ.Κ. 11141 

ε) ΓΕΜΗ 7040501000 

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

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 

με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί  

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 

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

προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 

Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 

που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 

συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις. 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

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

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

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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α) Αρχική καταχώριση 

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

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

επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο 

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

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

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

τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

➢ Κτίρια και τεχνικά έργα: 20 έως  50 έτη. 

➢ Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός έως 20 έτη. 

➢ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έως 20 έτη. 

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

ανακτήσιμη αξία του. 

γ) Διαγραφή 

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

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

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 

προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Δεν συντρέχει η περίπτωση 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

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

νομοθεσίας. 

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

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

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

Εταιρεία. 
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3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 
χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, 
αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον 
περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το 
ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία 
δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με 
τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη 
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 
προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 
του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 
δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, 
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο 
αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο 
νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι 
σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  
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3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 
κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  

 
3.1.9. 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 παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών,  αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία 
ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα 
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται 
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και 
τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

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

Ειδικότερα: 

➢ Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

✓ Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 
κυριότητά τους. 

✓ Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

✓ Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

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

➢ Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
καταχωρίζονται ως εξής: 

✓ Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη σταθερή μέθοδο.  

✓ Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 
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Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν 
ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι, διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, 
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

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

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

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 

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

Στην παρούσα περίοδο 2019 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

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

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Δεν συντρέχει η περίπτωση 
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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. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων 
Γήπεδα 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Υπόλοιπο 1.1.2018   86.201,00 77.409,67 

Προσθήκες περιόδου   591,46 10.942,74 

Κεφαλαιοποίηση τόκων       

Διαφορά αναπροσαρμογής       

Μειώσεις περιόδου       

Μεταφορές περιόδου       

Υπόλοιπο 31.12.2018   86.792,46 88.352,41 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2018   23.346,95 43.590,54 

Αποσβέσεις περιόδου   4.515,89 4.487,50 

Μεταφορές περιόδου       

Υπόλοιπο 31.12.2018   27.862,84 48.078,04 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018   58.929,62 40.274,37 

        

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2019   86.792,46 88.352,41 

Προσθήκες περιόδου   0,00 0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων       

Διαφορά αναπροσαρμογής       

Μειώσεις περιόδου       

Μεταφορές περιόδου       

Υπόλοιπο 31.12.2019   86.792,46 88.352,41 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2019   27.862,84 48.078,04 

Αποσβέσεις περιόδου   4.373,70 4.955,12 

Μεταφορές περιόδου       

Υπόλοιπο 31.12.2019   32.236,54 53.033,16 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019   54.555,92 35.319,25 
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

Πίνακας μεταβολών επενδυτικών 

ακινήτων 
Γήπεδα Κτίρια  Σύνολο 

Αξία κτήσεως      0,00 

Υπόλοιπο 1.1.2018 16.731,54 50.678,46 67.410,00 

Προσθήκες περιόδου     0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων     0,00 

Μειώσεις περιόδου     0,00 

Μεταφορές περιόδου     0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 16.731,54 50.678,46 67.410,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
      

Υπόλοιπο 1.1.2018 0,00 3.821,12 3.821,12 

Αποσβέσεις περιόδου   506,78 506,78 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου     0,00 

Απομειώσεις περιόδου     0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου     0,00 

Μεταφορές περιόδου     0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 4.327,90 4.327,90 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 16.731,54 46.350,56 63.082,10 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2019 16.731,54 50.678,46 67.410,00 

Προσθήκες περιόδου     0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων     0,00 

Μειώσεις περιόδου     0,00 

Μεταφορές περιόδου     0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 16.731,54 50.678,46 67.410,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
      

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 4.327,90 4.327,90 

Αποσβέσεις περιόδου   506,78 506,78 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου     0,00 

Απομειώσεις περιόδου     0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου     0,00 

Μεταφορές περιόδου     0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 4.834,68 4.834,68 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 16.731,54 45.843,78 62.575,32 

 

 

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Δεν συντρέχει η περίπτωση 
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6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Δεν συντρέχει η περίπτωση 

 

6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή  

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών 

και μη κυκλοφορούντων στοιχείων 

υπό κατασκευή 

Συμμετοχές 

σε 

κοινοπραξίες 

Υπόλοιπο 1.1.2018 595,00 

Προσθήκες περιόδου   

Κεφαλαιοποίηση τόκων   

Μειώσεις περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2018 595,00 

Υπόλοιπο 1.1.2019 595,00 

Προσθήκες περιόδου   

Κεφαλαιοποίηση τόκων   

Μειώσεις περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2019 595,00 

 

 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Δεν συντρέχει η περίπτωση 

 

 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Δεν συντρέχει η περίπτωση 

β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που 

υπερβαίνει την εύλογη αξία τους 

Δεν συντρέχει η περίπτωση 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 
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Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 99.513,74 43.056,94 

Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις 19.256,71 39.514,12 

……………….     

Σύνολο 118.770,45 82.571,06 

 

 
7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΑΡΑΚΡΑΤ. & ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΦΟΡΩΝ 44.828,71 194.421,66 

Βραχ/σμες απαιτ κατά συνδ επιχ. σε Δρχ. 3.559,46 3.559,46 

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 13.367,70 14.502,70 

ΦΠΑ 195.291,55 0,00 

ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.674,77 2.631,65 

      

Σύνολο 259.722,19 215.115,47 

 

7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 234.455,51 444.947,84 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ € 478.058,93 306.701,50 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ € 20.000,00 20.000,00 

Σύνολο 732.514,44 771.649,34 

 

 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 37.500 κοινές ονομαστικές μετοχές με 

δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας € 10 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 375.000,00. 

 

9. Προβλέψεις 
9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

. Ο υπολογισμός της υποχρέωσης αυτής κατά την 31/12/2019 σύμφωνα με τις διαταξείς του Ν. 2112 
ανέρχεται στο ποσό των 12.674,99 €. Λόγω του μικρού ύψους αλλά και του μικρού αριθμού των 
απασχολουμένων κρίθηκε μη αναγκαία η χρήση αναλογιστικής μελέτης. 
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9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από  
2014 μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί 
οριστικά. Η εταιρία εκτιμά την μή καταλογισμό  σημαντικής αξίας  πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων σε 
πιθανόν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. 

 
10. Υποχρεώσεις 
 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Δεν συντρέχει περίπτωση  

10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Δεν συντρέχει περίπτωση  

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 638.721,10 586.372,10 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.342,98   

Επιταγές πληρωτέες 

(μεταχρονολογημένες) 
115.091,68 62.096,11 

……………….     

Σύνολο 763.155,76 648.468,21 

 

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 56.456,80 76.045,01 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 16.404,16 6.697,69 

Δικαιούχοι αμοιβών 15.159,68 11.632,00 

Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων 260,00 260,00 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  προς 
εταίρους     

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΧ 21.653,89 57.392,95 

Σύνολο 109.934,53 152.027,65 
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11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2019 31/12/2018 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 40.997,04 48.964,12 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & 
ΗΜΙΤΕΛΩΝ 

1.689.454,57 1.594.623,81 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έσοδα από παρ υπηρ) 0,00 7.700,00 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩ 0,00 364,13 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 3.160,00 3.120,00 

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     

Σύνολο 1.733.611,61 1.654.772,06 

 

 

Έξοδα 31/12/2019 31/12/2018 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 229.907,44 158.308,15 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 765.480,45 806.186,98 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 26.938,09 22.916,78 

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 33.726,77 17.605,42 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 53.458,87 34.824,56 

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 6.679,50 7.336,25 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 9.835,60 9.510,17 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.191,74 1.561,32 

Σύνολο 1.128.218,46 1.058.249,63 

 

Το σύνολο των ανωτέρω εξόδων επιμερίζεται στο κόστος πωλήσεων, στα έξοδα διοικήσεως και 

διαθέσεωςως εξής: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Κόστος παραγωγής 887.540,36 882.326,37 

Έξοδα διοίκησης 143.178,19 106.246,87 

Έξοδα διάθεσης 90.820,41 64.127,36 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.679,50 5.549,03 

  1.128.218,46 1.058.249,63 

 

 

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 

Δεν συντρέχει η περίπτωση. 
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13. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Διοικητικό προσωπικό 8 7 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 3 2 

Σύνολο 11 9 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
14.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

15. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις . 

Δεν συντρέχει η περίπτωση 

β) Εγγυήσεις  

ΕΓΓΥΗΤ.ΕΠΙΣΤ.ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 610.376,53 

ΕΓΓΥΗΤΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΔΕΚΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 9.277,77 

 

 
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί ή έχουν παραγραφεί οι χρήσεις για έλεγχο από τις φορολογικές αρχές μέχρι 

και τη χρήση 2013. Για τις  χρήσεις 2014 έως και 2019,  εκτιμούμαι ότι, τυχόν έλεγχος δεν θα έχει σοβαρή 

επίδραση  επί των αποτελεσμάτων των επομένων  χρήσεων. 

  31/12/2019 31/12/2018 

Μισθοί και ημερομίσθια 167.182,22 117.268,07 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 62.725,22 41.040,08 

Παροχές μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία 
    

Σύνολο 229.907,44 158.308,15 
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16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης και με γνώμονα την άμεση προτεραιότητά 

μαςνα διασφαλίσουμε την υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών / συνεργατών μας, και κατ’ 

επέκταση να συνεισφέρουμε στη μείωση της διασποράς του ιού COVID-19, έχει προβεί στις παρακάτω 

ενέργειες: 

• Προμήθεια αντισηπτικών υγρών και εφαρμογή πρωτοκόλλου για την απολύμανση των χεριών. 

• Απολύμανση όλων των γραφείων μας και των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου, καθώς και 

καθημερινή καθαριότητα κοινόχρηστων επιφανειών (διακόπτες, πόμολα, επιφάνειες εργασίας). 

• Τοποθετήθηκαν βάσεις αντισηπτικού σε καίρια σημεία της εταιρείας, προκειμένου να υπάρχει 

πρόσβαση από όλο το προσωπικό για συνεχή χρήση. 

• Παράδοση εμπορευμάτων με κάθε μέσο προστασίας στους πελάτες 

• Συνεχή ενημέρωση των εργαζομένωνγια τις εξελίξεις και σαφείς οδηγίες σχετικά με τα μέτρα 

πρόληψης που ορίζονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές 

• Παραλαβή δεμάτων courier από την είσοδο του κτιρίου 

‘Οσο αφορά την οικονομική επίπτωση εξαιτίας ιού COVID-19, η εταιρείας μας σίγουρα επηρεάζεται 

έμμεσα σε εκτιμώμενο ποσοστό 22%, αλλά εκτιμούμε ως διοίκηση ότι δεν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε 

προβλημα συνέχισης των εργασιών της για τους επόμενους 18 μήνες, αντιθέτως πιστεύουμε ότι θα 

διατηρηθεί σε κερδοφορία και με επαρκείς ταμιακές ροές – θα παρακολουθούμε το θέμα σε μηνιαία βάση και 

άν χρειαστεί θα προβούμε στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. 

Αθήνα 26 Ιουλίου 2020 

 
O Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος & Διεθύνων Σύμβουλος 

  

ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο υπεύθυνος του λογιστηρίου 

 

 

 ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 


		2020-09-14T19:38:02+0300
	Athens
	Chambers Central Association
	Automated Registration Process by Greek General Business Registry




