UNIGLASS HELLAS M.A.E

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2020 - 7η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000125381601000
2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

2019

1.169.778,61
65.994,66
386.641,78
0,00
0,00
0,00
1.622.415,05

1.225.755,58
60.404,78
472.671,97
0,00
0,00
0,00
1.758.832,33

0,00
0,00
0,00
0,00
54.309,90

0,00
0,00
0,00
0,00
62.165,30

0,00
0,00
0,00
0,00
17.207,00
17.207,00
0,00
1.693.931,95

0,00
0,00
0,00
0,00
11.294,00
11.294,00
0,00
1.832.291,63

60.693,77
2.019.515,46
14.632,87
0,00
62.063,27
0,00
2.156.905,37

86.517,65
1.759.927,97
15.974,38
0,00
22.161,70
0,00
1.884.581,70

1.253.372,19
0,00
59.598,30
0,00
10.512,72
113.473,98
1.436.957,19
3.593.862,56
5.287.794,51

1.677.459,35
0,00
53.895,22
0,00
38.954,61
316.417,17
2.086.726,35
3.971.308,05
5.803.599,68

48.000,00
2.455.750,00
0,00
0,00
2.503.750,00

48.000,00
2.455.750,00
0,00
0,00
2.503.750,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8.000,00
0,00
-2.465.813,12
-2.457.813,12
0,00
45.936,88

8.000,00
0,00
-1.664.444,98
-1.656.444,98
0,00
847.305,02

233.525,12
79.943,86
313.468,98

208.806,00
204.606,96
413.412,96

0,00
33.449,03
0,00
0,00
33.449,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4.623.369,71
1.000,00
223.417,04
31.017,63
20.106,61
-3.971,37
0,00
4.894.939,62

0,00
0,00
4.408.604,89
1.000,00
77.079,18
50.141,52
5.853,60
202,51
0,00
4.542.881,70

Σύνολο υποχρεώσεων

4.928.388,65

4.542.881,70

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

5.287.794,51

5.803.599,68

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2020 - 7η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000125381601000
2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
4.543.054,41
Κόστος πωλήσεων
3.447.820,54
Μικτό αποτέλεσμα
1.095.233,87
Λοιπά συνήθη έσοδα
122.721,74
1.217.955,61
Έξοδα διοίκησης
-1.499.572,90
Έξοδα διάθεσης
-680.253,82
Λοιπά έξοδα και ζημιές
-1.617,99
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
1.589,50
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
1,60
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη
159.501,37
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
-802.396,63
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
3.487,17
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
-2.458,68
Αποτέλεσμα προ φόρων
-801.368,14
Φόροι εισοδήματος
0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
-801.368,14

2019
7.448.578,79
5.520.941,61
1.927.637,18
91.976,91
2.019.614,09
-1.942.237,34
-786.917,36
-2.290,34
0,00
-3.191,54
0,00
5,49
0,00
6.541,75
-708.475,25
3.461,36
-11.183,90
-716.197,79
0,00
-716.197,79
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UNIGLASS HELLAS
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

UNIGLASS HELLAS M.A.E
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΚ: 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 125381601000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.ν.4308/14)
της χρήσεως
1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020

25ο χλμ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
19200 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ: 210 5403 400
Fax: 210 5403 533

Α.Φ.Μ.: 800491505
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"UNIGLASS M.A.E"
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:125381601000
Για την 7η Εταιρική Χρήση διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2020 έως
31.12.2020
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον Κωδ. Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει και το Καταστατικό της εταιρίας,
υποβάλλουμε στην Γενική Συνέλευση για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 7ης εταιρικής
χρήσης από 1.01.2020 έως 31.12.2020, ήτοι τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την
ανάλυση του λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσεως 1.01.2020 έως 31.12.2020" και το
Προσάρτημα, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31.12.2020 καθώς και ο αντίστοιχος Λογαριασμός των
Αποτελεσμάτων Χρήσης που καλύπτουν όλη την δραστηριότητα της εταιρείας, συντάχθηκαν με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ε.Λ.Π.Ν/4308/2014) και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές,
εμφανίζουν δε με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική περιουσιακή της συγκρότηση, την
χρηματοοικονομική θέση και την οικονομική της κατάσταση όπως ήταν την 31.12.2020, καθώς
και τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης που προέκυψαν μέχρι και την ημερομηνία αυτή, ενώ
στο σχετικό Προσάρτημα παρέχονται επακριβώς όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο
πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το άρθρο149 & 150, του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

Α. Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας και οικονομικά στοιχεία
1. Επί της εξέλιξης των εργασιών, της πορείας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας
σημειωτέα τα εξής :
α) Η εταιρεία συγκαταλέγεται σε τοπικό επίπεδο σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του
είδους στην Ελλάδα. Οι οικονομικοί δείκτες της επιχείρησης στην έκτη ουσιαστικά χρονιά
λειτουργίας της ήταν πολύ καλοί. Ωστόσο υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης έχοντας
υπόψη την οργάνωση της εταιρείας (Προσωπικό – Διαδικασίες – Διοίκηση).
β) Η δε οικονομική κρίση, δεν δημιουργεί δυσκολίες στις πληρωμές, λόγω της πολιτικής της
εταιρείας να προεισπράττει στο μεγαλύτερο μέρος τους τις πωλήσεις της.
γ) Επίσης, παρατηρείται η διεύρυνση του πελατολογίου της Uniglass Hellas M.A.E., λόγω της
ανάληψης από το τμήμα MARKETING προωθητικών ενεργειών για την προβολή των προϊόντων
της εταιρείας.
2. Ακολουθούμενες βασικής λογιστικές αρχές
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Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές.
1.

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό
κόστος).
Οι αποσβέσεις όλων των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με
βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003 και του Ν/4172/2013
2 . Αποτίμηση αποθεμάτων – Κόστος παραγωγής προїόντων
Τα αποθέματα των εμπορευμάτων έχουν αποτιμηθεί στην κατ’ είδος χαμηλότερη μεταξύ αξίας
κτήσεως των (ιστορικό κόστος) και της μέσης τιμής αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του
ισολογισμού.
3. Κριτήρια χαρακτηρισμού
βραχυπρόθεσμες.

απαιτήσεων

και

υποχρεώσεων

σε

μακροπρόθεσμες

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος
ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία
μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία
βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. Η εταιρεία δεν
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και απαιτήσεις.

και
του
των
των
έχει

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται παρά την ύφεση που
διατρέχει για 12η συνεχή χρονιά την Ελλάδα και παρά την πανδημία του COVID-19 η εταιρεία μας
καταγράφει αξιοσημείωτο κύκλο εργασιών.
Τα κυριότερα σημεία δραστηριότητας της περασμένης χρήσης είναι τα εξής :
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων) έφθασε τα 4.543.054,41Ευρώ.
1.
Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 1.095.233,87 Ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων
διοικητικής λειτουργίας και εξόδων διάθεσης, εκτάκτων εξόδων η εταιρεία εμφάνισε ζημίες 801.368,14 Ευρώ.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Υπόλοιπο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

0,00

Πάγιο Ενεργητικό

1.693.931,95

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1.622.415,05

Μακροχρόνιες Απαιτήσεις

0,00

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

3.593.862,56

Αποθέματα

2.156.905,37

Απαιτήσεις

1.253.372,19
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Διαθέσιμα

113.473,98

Μεταβατικοί ενεργητικού

10.512,72

Σύνολο Ενεργητικού

5.287.794,51

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο

48.000,00

Υπέρ το άρτιον

2.455.750,00

Αποθεματικά

8.000,00

Αποτελέσματα εις νέο

-2.465.813,12

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

313.468,98

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4.542.881,70

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

0,00

Σύνολο Παθητικού

5.287.794,51

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
01/01/2020-31/12/2020

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

€
Κύκλος Εργασιών

4.543.054,41

Κόστος Πωληθέντων

3.447.820,54

Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος)

1.095.233,87

Λοιπά συνήθη έσοδα

122.721,74

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

-1.499.572,90

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

-680.253,82

Λοιπά συνήθη έσοδα/έξοδα

159.474,48

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-802.396,63

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα)

1.028,49

Αποτέλεσμα προ Φόρων

-801.368,14

Φόροι εισοδήματος

0,00

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως προ Φόρων

-801.368,14

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα κυριότερα σημεία δραστηριότητας της περασμένης χρήσης είναι τα εξής :
1.
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων) έφθασε τα
4.543.054,41Ευρώ, αποτελώντας αξιόλογη επίδοση παρά την ευρύτερη οικονομική κρίση που
πλήττει την χώρα τα τελευταία χρόνια και την πανδημία του COVID-19
2.
Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 1.095.233,87 Ευρώ και μετά την αφαίρεση των λειτουργικών
εξόδων, εκτάκτων εξόδων απέμειναν ζημίες -801.368,14 Ευρώ.
3.
Φόρος εισοδήματος δεν προέκυψε λόγω των ζημίων της χρήσης.
4.
Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα για τη χρήση 2020 έχουν ως εξής:
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Λογαριασμός

01/01 - 31/12/2020

01/01-31/12/2019

-801.368,14

-716.197,79

(+) Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) προηγ. χρήσεων

-1.664.444,98

948.247,19

Σύνολο

-2.465.813,12

-1.664.444,98

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.465.813,12

-1.664.444,98

01/01 - 31/12/2020

01/01-31/12/2019

Καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσεως
Πλέον

Μειον:
(-) Τακτικό Αποθεματικό
1. Φόρος εισοδήματος
Ζημίες εις νέο
H Διανομή κερδών για τη χρήση 2020 γίνεται ως εξής:
Λογαριασμός
1.

Τακτικό Αποθεματικό

0,00

0,00

2.

Πρώτο Μέρισμα

0,00

0,00

3.

Υπόλοιπο Ζημίων εις Νέο

-2.465.813,12

-1.664.444,98

-2.465.813,12

-1.664.444,98

Σύνολο

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να εγκρίνετε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις για τη
Χρήση 2020, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το
συνημμένο Προσάρτημα.

Β. Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών της εταιρείας:
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ΕΥΡΩ

ΔΕΙΚΤΕΣ

2020

2020

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό
Βραχυπροθ.
Παθητικό

3.593.862,56
4.894.939,62

0,73 φορές

Ίδια Κεφάλαια

45.936,88

Σύνολο Παθητικού

5.287.794,51

α) Ημέρες πιστώσεως
προμηθευτών

Υποχρ. προς
Προμηθευτές x 360
Σύνολο Αγορών

4.623.369,71
x 360
4.519.100,69

368 ημέρες

β) Ημέρες πιστώσεως

Απαιτήσεις από
πελάτες x 360

1.253.372,19
x 360

99 ημέρες

Σύνολο Πωλήσεων

4.543.054,41

Μικτά κέρδη
Σύνολο Πωλήσεων
Κέρδη(Ζημίες)
χρήσεως
Σύνολο Πωλήσεων
Κέρδη(Ζημίες)
χρήσεως
Ίδια Κεφάλαια

1.095.233,87
4.543.054,41

X100

24,10%

-801.368,14
4.543.054,41

X100

-17,63%

-801.368,14
45.936,88

X100

-1.744,50%

1. Δείκτης
Γενικής Ρευστότητας

2. Δείκτης ιδίων /ξένων
κεφαλαίων
β) Σχέση ιδίων
κεφαλαίων/ Παθητικού

Χ100

0,87%

3. Δείκτες διαχειριστικής
πολιτικής

πελατών
4. Δείκτες
αποδοτικότητας
α) Μικτών κερδών
β) Καθαρών
αποτελεσμάτων
χρήσης
γ) Αποδοτικότητας
ιδίων κεφαλαίων

Γ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας βασίζεται σε μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων, συνεργατών και
πελατών με μεγάλη πιστοληπτική φερεγγυότητα και στην πώληση στην πλειονότητα των
προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι που αφορούν στην
επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας να είναι περιορισμένοι.
2. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τον πιστωτικό κίνδυνο, λόγω του γεγονότος ότι έχει
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ικανοποιητική διασπορά των απαιτήσεών της και έτσι περιορίζει τον κίνδυνο, εφαρμόζοντας
ικανοποιητική πιστωτική πολιτική. Επίσης για ένα μεγάλο αριθμό πελατών μας ισχύει η
προκαταβολή όλου του ποσού προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του. Η έκθεση σε
πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούμενες
πιστώσεις να μην υπερβαίνουν στους μεγάλους πελάτες το ορισθέν πιστωτικό όριο. Για κάθε νέο
πελάτη πραγματοποιείται έλεγχος φερεγγυότητας από εξωτερικό συνεργάτη. Σχετικά με τους
υπάρχοντες πελάτες, γίνεται τακτικός έλεγχος των υπολοίπων τους και εάν κριθεί απαραίτητο
δημιουργείται σχετική πρόβλεψη.
β) Κίνδυνοι κεφαλαίου και ρευστότητας
Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα είναι βιώσιμη .Στην
χρήση 2019 είχαν προκύψει αρνητικά ίδια κεφάλαια. Η Εταιρεία προκειμένου να συμμορφωθεί με
τις απαιτήσεις του Ν.4548/2018 ως προς το ύψος των ιδίων κεφαλαίων κεφαλαιοποίησε μέρος
των υποχρεώσεων της προς τον μοναδικό μέτοχό της, την εταιρεία NEWGLASS JSC ύψους
2.478.550 ευρώ με έκδοση μετοχών ποσού 22.800 ευρώ και μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού
2.455.750 ευρώ σύμφωνα με την έκτακτη ΓΣ της 30/12/2019. Ως προς τις ταμειακές της ροές
είναι τέτοιες που παρά την οικονομική κρίση δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της. Όλες οι καταθέσεις βρίσκονται σε υψηλής φερεγγυότητας
πιστοληπτικά ιδρύματα/τράπεζες.
Δ. Περιβαλλοντικά θέματα
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρίας και της μεταφοράς των εμπορευμάτων της
κυρίως με μεταφορείς τρίτους, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον από τις εργασίες της. Η εταιρεία
ζητά από τους μεταφορείς της την τήρηση των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος.
Ε. Εργασιακά θέματα
Η εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις
υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς. Λόγω
του μικρού αριθμού του προσωπικού της (32 άτομα) είναι ευχερής ο έλεγχος και οι σχέσεις με το
προσωπικό είναι άριστες.
ΣΤ. Λοιπά θέματα
1. Λόγω του αντικειμένου των εργασιών της εταιρίας δεν υφίστανται έως τώρα θέματα στον τομέα
ερευνών και ανάπτυξης.
2. Η εταιρεία διατηρεί γραφείο στην Θεσσαλονίκη από το οποίο δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό
αποτέλεσμα. Η εταιρεία διαθέτει τρία ακίνητα στο Δήμο Πειραιά και συγκεκριμένα διαμερίσματα
τα δύο εκ των οποίων είναι συνενωμένα λειτουργικά σε ένα διαμέρισμα και το ένα μικρότερο
αυτοτελές διαμέρισμα εκμισθώνει. Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και επίσης δεν διαθέτει
συνάλλαγμα.
3. Αναφορικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα
στοιχεία, η εταιρεία για την επόμενη χρήση έχει σαν άμεσο και πρώτο στόχο την αύξηση του
ύψους των πωλήσεων λαμβάνοντας υπόψη την τωρινή οικονομική κατάσταση. Η περαιτέρω
μείωση των εξόδων, η καλύτερη οργάνωση του τμήματος πωλήσεων καθώς και του τμήματος
Marketing, αλλά και η ένταξη νέων τεχνολογιών θα μας δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα που
είναι η επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για την επόμενη οικονομική χρήση.
Ζ. Μεταγενέστερα γεγονότα
Από την ημερομηνία λήξεως της κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως 2020 ήτοι την 31/12/2020
έως σήμερα, συνεχίστηκε στον πλανήτη μας η πανδημία του COVID-19 που επηρέασε την
οικονομική δραστηριότητα όχι μόνο της εταιρείας μας αλλά και της χώρας και όλου του

7

πλανήτη.Από τον Απρίλιο όμως του 2021 και με την εφαρμογή μαζικών εμβολιασμών στον
πληθυσμό,η πανδημία υποχώρησε κάπως με συνέπεια και την αλματώδη αύξηση του τουρισμού
το καλοκαίρι του 2021 στην Ελλάδα.Αυτό αναμένουμε ότι θα έχει σημαντική θετική επίδραση στα
οικονομικά αποτελέσματα του 2021 για την εταιρεία μας. Από το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι η
επιχείρησή μας θα έχει μία σημαντική αύξηση του τζίρου της κατά περίπου 20-25%.Η εταιρεία θα
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της
πανδημίας στην λειτουργία της. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο
υποβολής της έκθεσής μας.

Η. Συμπέρασμα
Πιστεύοντας ότι η πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις
δύσκολες συνθήκες της αγοράς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και της πανδημίας του
COVID 19, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, να εγκρίνει ομόφωνα τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας
από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά
του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της
χρήσης που έληξε την 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να ορίσει
τους ελεγκτές της χρήσεως 2021 (εφόσον υφίσταται υποχρέωση ελέγχου εκ του νόμου).

Μάνδρα, 01 Οκτωβρίου 2021
Για την Εταιρεία
Το Δ.Σ.

Αναστάσιος Κ. Βουλγαράκης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Κυριάκος Ι. Βουλγαράκης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο

Σημ

6.1
6.1
6.1

31/12/2020

31/12/2019

1.169.778,61 1.225.755,58
65.994,66
60.404,78
386.641,78
472.671,97
0,00
0,00
0,00
1.758.832,33

0,00
0,00
0,00
1.758.832,33

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.2

54.309,90

62.165,30

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο

0,00
0,00
0,00
0,00
17.207,00
17.207,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11.294,00
11.294,00

Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

0,00
1.693.931,95

0,00
1.832.291,63

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο

60.693,77
2.019.515,46
14.632,87
0,00
62.063,27
0,00
2.156.905,37

86.517,65
1.759.927,97
15.974,38
0,00
22.161,70
0,00
1.884.581,70

Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

1.253.372,19
0,00
59.598,30
0,00
10.512,72
113.473,98
1.436.957,19

1.677.459,35
0,00
53.895,22
0,00
38.954,61
316.417,17
2.086.726,35

Σύνολο κυκλοφορούντων

3.593.862,56

3.971.308,05

Σύνολο ενεργητικού

5.287.794,51

5.803.599,68

Σημ

31/12/2020

31/12/2019

8
8

48.000,00
2.455.750,00
0,00
0,00
2.503.750,00

48.000,00
2.455.750,00
0,00
0,00
2.503.750,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8.000,00
0,00
.-2.465.813,12
-2.457.813,12

8.000,00
0,00
-1.664.444,98
-1.656.444,98

0,00

0,00

45.936,88

847.305,02

233.525,12
79.943,86

208.806,00
204.606,96

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο

7.2.1
7.2.2

7.2.3

Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
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Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις

9.1
9.2
10

Σύνολο

313.468,98

413.412,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4.623.369,71
1.000,00
223.417,04
31.017,63
20.106,61
-3.971,37
0,00
4.894.939,62

0,00
0,00
4.408.604,89
1.000,00
77.079,18
50.141,52
5.853,60
202,51
0,00
4.542.881,70

Σύνολο υποχρεώσεων

4.928.388,65

4.542.881,70

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

5.287.794,51

5.803.599,68

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
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10.2.3
10.2.1

10.2.2

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Σημ
18

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Σύνολο

31/12/2020 31/12/2019
4.543.054,41 7.448.578,79
3.447.820,54 5.520.941,61
1.095.233,87 1.927.637,18
122.721,74
91.976,91
1.217.955,61 2.019.614,09

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-1.499.572,90 1.942.237,34
-680.253,82 -786.917,36
-1.617,99
-2.290,34
-0,00
-0,00
1.589,50
-3.191,54
0,00
0,00
1,60
5,49
0,00
0,00
159.501,37
6.541,75
-802.396,63 -708.475,25

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων

3.487,17
-2.458,68
-801.368,14

3.461,36
-11.183,90
-716.197,79

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

0,00
-801.368,14

0,00
-716.197,79
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
31ης Δεκεμβρίου 2020
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του
Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: UNIGLASS HELLAS M.A.E.
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2020 -31.12.2020
δ) Διεύθυνση της έδρας: 25o ΧΛΜ Ν.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου, Μάνδρα Αττικής,
Τ.Κ. 196.00.
ε) ΓΕ.ΜΗ.: 000125381601000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που
αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως
συνεχιζόμενης δραστηριότητας
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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 και την
εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής
του δουλευμένου .
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο
στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, περιλαμβάνει το
κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται
άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία
σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο
στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή
παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων
μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το
μέρος που αναλογούν σε αυτό.
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).
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Τα ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους φορολογικούς συντελεστές
απόσβεσης(σταθερή μέθοδος) του Ν.4172/2013 που αντανακλούν την εκτιμώμενη
ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
Κτίρια και τεχνικά έργα: 4%.
Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10%
Μεταφορικά μέσα επιβατικά 16%.
Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 12%.
Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10%
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20%.

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.
Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού
επιτοκίου ποσοστού το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την
διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία.

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα
επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, ως ακολούθως:

β.1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αναπροσαρμοσμένη
(εύλογη) αξία τους. Η αναπροσαρμογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν
υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αξία τους και η εύλογη αξία εκτιμάται από
επαγγελματίες εκτιμητές. Η αναπροσαρμογή γίνεται για κάθε διακεκριμένο ακίνητο με
προσαρμογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούμενης αναπροσαρμογής τους, όσο
και των σωρευμένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του
πάγιου στοιχείου να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Οι διαφορές
αναπροσαρμογής καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ' εξαίρεση, η μείωση της αξίας
λόγω αναπροσαρμογής καταχωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν
καλύπτεται από διαφορά αναπροσαρμογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, υπολογίζονται
επί των αναπροσαρμοσμένων αξιών με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους.
β.2) Επενδυτικά ακίνητα
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Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιμάται
από επαγγελματίες εκτιμητές και επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε
περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του
στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία του. Διαφορές από την αποτίμηση
των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές
στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Τα επενδυτικά ακίνητα που
αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση.
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.
Η αξία των αδειών— παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος
κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα
πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το
ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.
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 απόσβεση των αδειών παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της
σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους με τους φορολογικούς
συντελεστές του Ν.4172/2013 ως ακολούθως:
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10%

. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής
μεθόδου αποσβέσεως τους με τους φορολογικούς συντελεστές του Ν.4172/2013 ως
ακολούθως:
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10%

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη
διάρκεια ωφέλιμης ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας
τους.
Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα ισχύει,
εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία διαφορετική των δέκα (10)
ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο
«1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος». Σε περίπτωση δικαιωμάτων που θεμελιώθηκαν
πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, για την αναπόσβεστη αξία
(εναπομείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται η υπολειπόμενη διάρκεια του
δικαιώματος.

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
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3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο
απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι
η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως
καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη
αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία
και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος
κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων)
ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον
δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες
απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία,
όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι
μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:
Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό
στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.
Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.
Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και
αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να
υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε
καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με
την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. ΟΙ σχετικές
συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Ειδικότερα:
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Οι διαφορές από την αποτίμηση των διαθεσίμων για πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους (κέρδη
ή ζημίες) καταχωρίζονται, στην περίοδο που προκύπτουν, ως στοιχείο
(διαφορά) της καθαρής θέσεως, το οποίο μεταφέρεται στα αποτελέσματα
όταν:
Είτε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία διαγραφούν.
Είτε υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν
απομειωθεί και εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Οι ζημιές απομειώσεως της προηγούμενης περιπτώσεως αναστρέφονται στα
αποτελέσματα όταν οι λόγοι που τις προκάλεσαν παύουν να ισχύουν. Κατ'
εξαίρεση, οι ζημίες απομειώσεως από συμμετοχικούς τίτλους αναστρέφονται
κατευθείαν στην καθαρή θέση και όχι μέσω αποτελεσμάτων.
Οι διαφορές από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
του εμπορικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως
κέρδη ή ζημιές στην περίοδο που προκύπτουν.
Σε αντιστάθμιση εύλογης αξίας, οι διαφορές (κέρδη και ζημίες) από την
αποτίμηση αντισταθμισμένου στοιχείου και μέσου αντισταθμίσεως,
καταχωρίζονται στην περίοδο που προκύπτουν και παρουσιάζονται
συμψηφιστικά στο ίδιο κονδύλι της καταστάσεως αποτελεσμάτων.
Σε αντιστάθμιση ταμειακών ροών, οι διαφορές (κέρδη και ζημιές) από την
αποτίμηση του μέσου αντισταθμίσεως καταχωρίζονται στην περίοδο που
προκύπτουν:
Ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσεως, εφόσον η αντιστάθμιση
αξιολογείται ως αποτελεσματική, και μεταφέρονται στα αποτελέσματα
στην ίδια περίοδο, στην οποία οι αντισταθμισμένες ταμειακές ροές
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα, συμψηφιζόμενες σε ένα κονδύλι.
Ως στοιχείο της καταστάσεως αποτελεσμάτων, εφόσον η αντιστάθμιση
αξιολογείται ως μη αποτελεσματική.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή
μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την
κυριότητα του στοιχείου αυτού.
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.24% επί των φορολογητέων κερδών
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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.
Στην τρέχουσα χρήση του φορολογικού έτους 2020,ο φόρος εισοδήματος που
προέκυψε
είναι
0,00
ευρώ
μετά
τα
φορολογικά
αποτελέσματα
της
χρήσεως(ζημίες)ύψους 801.368,14 ευρώ.

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 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 με την
μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού μέσου. 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.
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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 μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η
συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική
δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό
τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό
των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της
περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η
συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική
δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
3.1.9. 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, καταχωρίζονται
και αποτιμούνται με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο.
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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 και κατασκευαστικά συμβόλαια
καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια
καταχωρίζονται με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης συμβάσεως.
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας
από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής:
Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου ή 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.
3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
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
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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. Από την ημερομηνία λήξεως της
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως 2020 ήτοι την 31/12/2020 έως σήμερα, συνεχίστηκε στον
πλανήτη μας η πανδημία του COVID-19 που επηρέασε την οικονομική δραστηριότητα όχι μόνο
της εταιρείας μας αλλά και της χώρας και όλου του πλανήτη.Από τον Απρίλιο όμως του 2021 και
με την εφαρμογή μαζικών εμβολιασμών στον πληθυσμό,η πανδημία υποχώρησε κάπως με
συνέπεια και την αλματώδη αύξηση του τουρισμού το καλοκαίρι του 2021 στην Ελλάδα.Αυτό
αναμένουμε ότι θα έχει σημαντική θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 για
την εταιρεία μας. Από το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι η επιχείρησή μας θα έχει μία σημαντική
αύξηση του τζίρου της κατά περίπου 20-25%.Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της.
Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

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.
Η διοίκηση μέχρι και την περίοδο που έληξε την 31.12.2020 παρακολουθούσε τα
αποθέματα των εμπορευμάτων με το σύστημα της περιοδικής απογραφής και τα
αποτιμούσε με τη μέθοδο της μηνιαίας μέσης σταθμικής τιμής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
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Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην
οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.
3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με
τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου
Στην παρούσα περίοδο 2020 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.
Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

4.

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας
διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την
παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5.

Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα

κονδύλια του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού.
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1.Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων
πάγιων στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου

Γήπεδα
Κτίρια
0,00
0,00
50.000,00 1.301.177,85
0,00
32.719,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 1.333.896,85

Λοιπά
Μηχανολογικός Λοιπός
ενσώματα
εξοπλισμός
εξοπλισμός πάγια
0,00
0,00
0,00
70.001,59 338.585,34 158.653,68
3.350,00
94.162,72
20.938,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.351,59

432.748,06

179.592,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
77.213,24
80.928,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.646,65
7.300,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
38.088,06
48.585,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
31.169,74
21.825,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

158.141,27

12.946,81

86.673,68

52.994,87

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

50.000,00 1.175.755,58
0,00
0,00
50.000,00 1.333.896,85
0,00
25.679,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

60.404,78
0,00
73.351,59
14.042,07
0,00
0,00
0,00
0,00

346.074,38
0,00
432.748,06
4.901,86
0,00
0,00
0,00
0,00

126.597,59
0,00
179.592,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2020
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020

50.000,00 1.359.575,85

87.393,66

437.685,92

179.592,46

0,00
12.946,81

0,00
86.673,68

0,00
52.994,87

Υπόλοιπο 31.12.2019

0,00
0,00

0,00
158.141,27
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Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

81.655,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.452,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67.421,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27.839,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2020

0,00

239.797,24

21.399,00

154.094,79

80.834,43

50.000,00 1.119.778,61

65.994,66

287.883,75

98.758,03

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020

6.2.Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων
στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

Δαπάνες
Λοιπά άυλα
Υπεραξία αναπτύξεως στοιχεία
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.554,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου

0,00

0,00

78.554,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
8.533,30
7.855,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019

0,00

0,00

16.388,70

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

62.165,30
0,00
78.554,00
0,00
0,00
0,00

25

Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2020
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου

0,00

0,00

78.554,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
16.388,70
7.855,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2020

0,00

0,00

24.244,10

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020

0,00

0,00

54.309,90

7.Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Κανένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας δεν έχει αποτιμηθεί
στην εύλογη αξία.
7.2Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιμήθηκαν στο κόστος
κτήσεως.
7.2.1.Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2020
2019
Απαιτήσεις από πελάτες
Μεταχρονολογημένες επιταγές
Προκαταβολές από προμηθευτές
- Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις
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887.554
365.818
0,00
1.253.372

1.050.510
626.950
0,00
1.677.459

1.253.372

1.677.459

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2020
2019
Χρηματικές Δνσεις Προσωπικού
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό

10.100
54.409
0
-4.911
59.598

10.100
50.939
4
-7.148
53.895

7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Η Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2020
2019
Ταμείο
Καταθέσεις σε τράπεζες

7.180
106.294
113.474

5.379
311.039
316.417

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης
χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 100%.
8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ
(24.000,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000)
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τέσσερα ευρώ (24,00 €) εκάστης.
α) Με απόφαση της από 17.12.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ
(1.200,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση πενήντα (50) νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι τέσσερα ευρώ (24,00 €) εκάστης. Η αύξηση αυτή του
μετοχικού προέκυψε λόγω υποχρέωσης από τον νόμο 4548/2018 για κατώτατο μετοχικό
κεφάλαιο των Α.Ε 25.000 ευρώ
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β) Με απόφαση της από 30.12.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (22.800,00 €), με συμψηφισμό χρέους κατ’ αρ. 20 παρ. 4 του Ν.
4548/2018, με έκδοση εννιακοσίων πενήντα (950) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας είκοσι τέσσερα ευρώ (24,00 €) εκάστης και τιμή διάθεσης εκάστης
δύο χιλιάδων εξακοσίων εννιά ευρώ (2.609,00€), η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής
αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα
πέντε ευρώ (2.585,00€) και συνολικού ποσού διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας
και της τιμής διάθεσης των 950 μετοχών δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.455.750,00€) θα αποτυπωθεί καθότι
συμπληρωματικό κεφάλαιο σε ιδιαίτερο λογαριασμό της καθαρής θέσης της Εταιρεία
στο παθητικό σκέλος. Η αύξηση αυτή προέκυψε κατά υποχρέωση του άρθρου 20 παρ.4
του Ν.4548/2018 λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.Επιτεύχθηκε με κεφαλαιοποίηση
μέρους του χρέους της εταιρείας προς τον μοναδικό μέτοχό της την εταιρεία
NEWGLASS.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα οκτώ
χιλιάδες ευρώ (48.000,00 €), το οποίο διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τέσσερα ευρώ (24,00 €) εκάστης
Το τακτικό αποθεματικό € 8.000,00 σχηματίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920.

9. Προβλέψεις

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε με αναλογιστική μελέτη
που εκπονήθηκε από την εταιρεία ΑΟΝ HEWITT ως ακολούθως:
31/12/2020
Παρούσα αξία υποχρεώσεων
Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη
Έσοδα (έξοδα) στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Αναλογιστικό κέρδος (ζημιά) στην υποχρέωση
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό
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31/12/2019

233.525

185.984

233.525

185.984

Ποσά, τα οποία έχουν καταχωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων:
31/12/2020

31/12/2019

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος προϋπηρεσίας
Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών
7.507

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσμάτων

22.822

Η κίνηση της υποχρεώσεως που έχει καταχωριστεί στον ισολογισμό έχει ως εξής:
31/12/2020

31/12/2019

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος προϋπηρεσίας
Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος
έτους
Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση
Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό

233.525

208.806

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31/12/2020
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός
Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών
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31/12/2019

9.2 Λοιπές προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
31/12/2020
Πρόβλεψη απαξίωσης εμπορευμάτων
Σύνολο

31/12/2019

79.944

204.607

79.944

204.607

10.Υποχρεώσεις

10.1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.1.1.Δάνεια
Η Εταιρεία δεν έχει δανεισμό
10.1.2 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Στην Εταιρεία δεν υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
10.1.3 Κρατικές Επιχορηγήσεις
Δεν υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις.
10.2.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.2.1Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις

31/12/2020

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Μ/νες Επιταγές σε προμηθευτές
Προκαταβολές από πελάτες
Σύνολο

31/12/2019

4.623.370

6.374.001

0

0

0,00

1.413.433

4.623.370

7.787.434

10.2.2.Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2020

31/12/2019

Υποχρεώσεις προς το Προσωπικό

19.657

48.127

Factoring Τιμολογίων

0,00

0,00

Σύνολο

19.657

48.127
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10.2.3.Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Δεν υφίστανται τέτοια κονδύλια
11.Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Δεν υφίστανται τέτοια κονδύλια
12.Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Δεν υφίστανται τέτοια κονδύλια
13.Προτεινόμενη διάθεση κερδών
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα
14.Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα
15.Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου
Οι ζημίες της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο,
προκειμένου να καλυφθούν με κέρδη επόμενων χρήσεων.

16.Αναβαλλόμενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

17.Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
31/12/2020

31/12/2019

Διοικητικό προσωπικό

29

31

Εργατοτεχνικό προσωπικό

3

3
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Σύνολο

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής
ποσά:
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31/12/2020
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

18.Ανάλυση του κύκλου
γεωγραφικές περιοχές.

εργασιών

694.031

826.506

170.346

208.402

25.217

0,00

889.594

1.034.908

ανά

κατηγορίες

2020

2019

Υπηρεσίες

4.813.701,36
-297.323,80
24.915,61
127.971,75

7.702.958,36
-278.258,36
23.878,79
95.443,76

Σύνολο

4.669.264,92 7.544.022,55

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες
δραστηριότητος
Εμπορεύματα
Προιόντα
Λοιπά

Εμπορεύματα

2020

2019

Τρίτες Χώρες

4.660.030
28.835
124.836

7.286.082,07
57.289,26
81.328,67

Σύνολο

4.813.701 7.424.700,00

Εσωτερικού
ΕΕ
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31/12/2019

δραστηριότητας

και

19.Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών ,διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

20.Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων.
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές
21.Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων,μέρος του οποίου αποτελεί η
εταιρεία ως θυγατρική.
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο
καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
22.Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων,μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία
ως θυγατρική.
Η εταιρεία ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Υποχρέωση καταρτίσεως των ενοποιημένων
καταστάσεων του μερικού συνόλου έχει η ενδιάμεση μητρική εταιρεία NEW GLASS
S.A. με έδρα την Βουλγαρία επί της οδού 36, TZAR OSVOBODITEL STR,NOVI
PAZAR, ενώ υποχρέωση καταρτίσεως των ενοποιημένων καταστάσεων του τελικού
συνόλου έχει η κορυφαία μητρική εταιρεία HGI SA. με έδρα τα επί της οδού 25o ΧΛΜ
Ν.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου 19600 Μάνδρα Αττικής.
23.Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού (ή και μερικού) συνόλου επιχειρήσεων,
στα επί της οδού 25o ΧΛΜ Ν.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου 19600 Μάνδρα Αττικής.
24.Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.
Μέλη Δ.Σ 7.200,00 ευρώ. Πρόκειται για έμμισθο υπάλληλο μέλος του Δ.Σ
25.Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
και στο τέλος της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από
και προς συνδεμένα μέρη:
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Σωρευτικές πωλήσεις
Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις παγίων
Λοιπά έσοδα
Σωρευτικές αγορές
Αγορές αγαθών
Αγορές παγίων
Αγορές υπηρεσιών

31/12/2020

31/12/2019

10.736,39
0,00
3.469,44
14.205,83

35.044,59
0,00
3.460,00
38.504,59

3.479.687,53 5.095.647,27
60.000,00
60.000,00
3.539.687,53 5.194.151,86

Παροχές προς τη Διοίκηση
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες
εργασιακές

-

-

257.656,58
0,00
257.656,58

257.656,58
0,00
257.656,58

Λοιπές αμοιβές και παροχές
Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους
χρήσεως
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών
Λοιπές απαιτήσεις

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Υποχρεώσεις από πωλήσεις αγαθών
και υπηρεσιών
3.388.455,13 3.400.849,20
Λοιπές υποχρεώσεις
3.388.455,13 3.400.849,20

26.Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες
υπηρεσίες διασφαλίσεως.
Η εταιρεία λόγω του ότι ανήκει στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων βάσει
του ν.4308/2014 δεν έχει υποχρέωση εκλογής ελεγκτών για την χρήση του 2021.

34

27.Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεομένων με αυτά υποχρεώσεων
,τα οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επομένων
δώδεκα μηνών.
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές
διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και
συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις.

28.Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του
νόμου.
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.
29.Διακανονισμοί(συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας.
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

30.Χρηματοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις,και ενδεχομένως υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό.
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που
αφορούν την ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το
έτος 2025.

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως
ακολούθως:
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31/12/2020
Έως 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

60.000,00
240.000,00
0,00
300.000,00

β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυσή της στις
14/05/2013 μέχρι και τη χρήση 2020.
Για τον λόγο αυτό είναι σφόδρα πιθανό να προκύψουν διαφορές φορολογικού
ελέγχου για τις οποίες η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη.
31.Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Από την ημερομηνία λήξεως της κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως 2020 ήτοι την 31/12/2020
έως σήμερα, συνεχίστηκε στον πλανήτη μας η πανδημία του COVID-19 που επηρέασε την
οικονομική δραστηριότητα όχι μόνο της εταιρείας μας αλλά και της χώρας και όλου του
πλανήτη.Από τον Απρίλιο όμως του 2021 και με την εφαρμογή μαζικών εμβολιασμών στον
πληθυσμό,η πανδημία υποχώρησε κάπως με συνέπεια και την αλματώδη αύξηση του τουρισμού
το καλοκαίρι του 2021 στην Ελλάδα.Αυτό αναμένουμε ότι θα έχει σημαντική θετική επίδραση στα
οικονομικά αποτελέσματα του 2021 για την εταιρεία μας. Από το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι η
επιχείρησή μας θα έχει μία σημαντική αύξηση του τζίρου της κατά περίπου 20-25%.Η εταιρεία θα
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της
πανδημίας στην λειτουργία της. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο
υποβολής της έκθεσής μας.
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