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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020 
   

CHICKEN STORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ 
 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 142679401000  

   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2020 31/12/2019  

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Ακίνητα 1.1 143.311,80 159.455,96  

Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.1 98.508,60 113.088,40  

Λοιπός εξοπλισμός 1.1 23.105,52 26.600,47  

Μεταφορικά Μέσα 1.1 1.843,80 2.218,80  

Σύνολο  266.769,72 301.363,63  

        

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα 1.1 14.708,83 17.091,49  

Σύνολο  14.708,83 17.091,49  

        

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Δάνεια και απαιτήσεις 1.2 5.400,00 5.400,00  

Σύνολο  5.400,00 5.400,00  

       
 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  286.878,55 323.855,12 
 

        

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα       

Εμπορεύματα  552,73 407,01  

Υλικά Συσκευασίας  0,00 0,00  

Πρώτες ύλες και υλικά  11.827,98 17.792,67  

Σύνολο  12.380,71 18.199,68  

        

Χρηματοοικονομικά στοιχεία       

Εμπορικές απαιτήσεις 1.3 48,36 197,16  

Δουλευμένα έσοδα περιόδου  0,00 330,09  

Λοιπές απαιτήσεις 1.4 3.705,54 7.318,56  

Προπληρωμένα έξοδα  6.775,60 7.096,20  

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  8.768,88 24.687,09  

Σύνολο  19.298,38 39.629,10  

        

Σύνολο κυκλοφορούντων  31.679,09 57.828,78  

Σύνολο Ενεργητικού  318.557,64 381.683,90 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ   31/12/2020 31/12/2019 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ      

Καταβλημένα κεφάλαια      

Κεφάλαιο  310.000,00 655.000,00 

Καταθέσεις ιδιοκτητών  40.000,00 35.000,00 

Σύνολο  350.000,00 690.000,00 

       

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      

Αφορολόγητα αποθεματικά      

Αποτελέσματα εις νέο  -97.307,86 -398.223,66 

Σύνολο  -97.307,86 -398.223,66 

Σύνολο καθαρής θέσης  252.692,14 291.776,34 

       

Προβλέψεις      

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  7.122,66 3.942,77 

Σύνολο  7.122,66 3.942,77 

       

Υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Επιστρεπτέα Προκαταβολή  8.000,00 0,00 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  8.000,00 0,00 

       

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.5 23.260,78 43.517,63 

Φόρος εισοδήματος      

Λοιποί φόροι και τέλη  1.561,37 7.032,90 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  8.665,10 12.795,35 

Λοιπές υποχρεώσεις  9.736,38 15.382,06 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  7.519,21 7.236,85 

Έσοδα επόμενων χρήσεων      

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  50.742,84 85.964,79 

       

Σύνολο Υποχρεώσεων  58.742,84 85.964,79 

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 318.557,64 381.683,90 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
     

  Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 

       

Κύκλος εργασιών  376.483,21 613.750,63 

Κόστος πωλήσεων  289.713,75 429.996,33 

Μικτό Αποτέλεσμα  86.769,46 183.754,30 

       

Λοιπά συνήθη έσοδα  6.381,99 4.089,14 

       

Έξοδα διάθεσης  -118.865,10 -174.414,02 

Έξοδα διοίκησης  -110.606,30 -151.065,92 

Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων      

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία      

Αυτοπαράδοση αγαθών  0,00 0,00 

Άλλα έξοδα και ζημιές  -10.974,01 -1.594,57 

Άλλα κέρδη  365,04 2.898,51 

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων  -146.928,92 -136.332,56 

       

Πιστωτικοί τόκοι  0,00 0,38 

Χρεωστικοί τόκοι  -1.155,28 -2.105,65 

Αποτέλεσμα προ φόρων  -148.084,20 -138.437,83 

       

Φόροι εισοδήματος  -1.000  -1.000  

       

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -149.084,20 -139.437,83 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 
2020 
 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

 

α) Επωνυμία: CHICKEN STORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

β) Νομικός τύπος: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2020 - 31.12.2020 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Ηρώων Πολυτεχνείου 8   ΤΚ: 15342, Αγία Παρασκευή 

ε) ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 142679401000. 

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 το 
Ν.4308/2014. 

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 
 

Η έκρηξη της πανδημίας του COVID-19 στις αρχές του 2020 έχει πλήξει την παγκόσμια οικονομία και 
σαφώς και την ελληνική. Τα μέτρα απαγόρευσης λειτουργίας βάσει κρατικής εντολής είχαν σαν αποτέλεσμα η 
εταιρία, όπως και πάρα πολλές σ’ όλους τους κλάδους δραστηριότητας, να παραμείνει κλειστή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οι συνέπειες της κατάστασης αυτής καθώς και των νέων κανόνων λειτουργίας θα 
αντιμετωπιστούν συνολικά στο μέλλον. Η αποτίμηση της κατάστασης αυτής έχει περιορισμένο αντίκτυπο στα 
οικονομικά μεγέθη της εταιρίας η οποία όμως δεν θέτει σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας λόγω της επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας του βασικού μετόχου. 

 

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

τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμώνται 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 δουλευμένου1.  

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, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 
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 (δεν 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). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή 
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έτη. 

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

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή 
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση 

 
1: Η παράθεση είναι ενδεικτική και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις περιστάσεις. 
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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 με ποσοστό, 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.  

ή 

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

β.1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

β.2) Επενδυτικά ακίνητα 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

β.3) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.  

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. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της 
σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5  έτη.  

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης 
ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  

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.  

ή 

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. 

 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, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 
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 (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 του μέσου σταθμικού κόστους 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 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. 
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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 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: 
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 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. 

 Δεν υπάρχουν έσοδα  που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από 
τρίτους . 

 

 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 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 

Δεν υπάρχουν. 

 

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 

 



 14

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.  

Η εταιρία ιδρύθηκε εντός του έτους 2017. 

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

 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 
ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Γήπεδα Κτίρια  
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Λοιπά ενσώματα 

πάγια 

Αξία κτήσεως            

Υπόλοιπο 1.1.2019   193.807,26 145.798,00 43.703,46 1.805,00 

Προσθήκες περιόδου       3.367,58 2.343,80 

Κεφαλαιοποίηση τόκων           

Διαφορά αναπροσαρμογής           

Μειώσεις περιόδου         -1805 

Μεταφορές περιόδου           

Υπόλοιπο 31.12.2019   193.807,26 145.798,00 47.071,04 2.343,80 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

          

Υπόλοιπο 1.1.2019   18.207,14 18.129,80 13.439,22 192,53 

Αποσβέσεις περιόδου   16.144,16 14.579,80 7.031,35 245,33 

Διαφορά αναπροσαρμογής           

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου         -312,86 

Απομειώσεις περιόδου           

Αναστροφές απομειώσεων 
περιόδου 

          

Μεταφορές περιόδου           

Υπόλοιπο 31.12.2019   34.351,30 32.709,60 20.470,57 125 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2019 

  159.455,96 113.088,40 26.600,47 2.218,80 

Αξία κτήσεως            

Υπόλοιπο 1.1.2020   193.807,26 145.798,00 47.071,04 2.343,80 

Προσθήκες περιόδου       5.710,24 0 

Κεφαλαιοποίηση τόκων           

Διαφορά αναπροσαρμογής           

Μειώσεις περιόδου         0,00 

Μεταφορές περιόδου           

Υπόλοιπο 31.12.2020   193.807,26 145.798,00 52.781,28 2.343,80 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

          

Υπόλοιπο 1.1.2020   34.351,30 32.709,60 20.470,57 125,00 

Αποσβέσεις περιόδου   16.144,16 14.579,80 9.205,19 375 

Διαφορά αναπροσαρμογής           

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου         0,00 

Απομειώσεις περιόδου           

Αναστροφές απομειώσεων 
περιόδου 

          

Μεταφορές περιόδου           

Υπόλοιπο 31.12.2020   50.495,46 47.289,40 29.675,76 500,00 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2020 

  143.311,80 98.508,60 23.105,52 1.843,80 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών 
άυλων πάγιων 
στοιχείων 

Υπεραξία 
Δαπάνες 

αναπτύξεως 
Λοιπά άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2019     21.521,53 
Προσθήκες περιόδου     0,00 
Κεφαλαιοποίηση τόκων       
Μειώσεις περιόδου       

Μεταφορές περιόδου       

Υπόλοιπο 31.12.2019     21.521,53 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομειώσεις 

      

Υπόλοιπο 1.1.2019     2.047,38 
Αποσβέσεις περιόδου     2.382,66 

Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 

      

Απομειώσεις περιόδου       

Αναστροφές 
απομειώσεων περιόδου 

      

Μεταφορές περιόδου       

Υπόλοιπο 31.12.2019     4.430,04 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2019 

    17.091,49 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2020     21.521,53 
Προσθήκες περιόδου     0,00 
Κεφαλαιοποίηση τόκων       
Μειώσεις περιόδου       

Μεταφορές περιόδου       

Υπόλοιπο 31.12.2020     21.521,53 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομειώσεις 

      

Υπόλοιπο 1.1.2020     4.430,04 
Αποσβέσεις περιόδου     2.382,66 

Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 

      

Μεταφορές περιόδου       

Υπόλοιπο 31.12.2020     6.812,70 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2020 

    14.708,83 
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6.3. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

7.1.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/2020 31/12/2019 

Πελάτες 48,36 197,16 
 
7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές 
απαιτήσεις 

31/12/2020 31/12/2019 

Χρεώστες 
διάφοροι 

3.705,54 7.318,56 

Ελληνικό δημόσιο  0,00 0,00 
Σύνολο 3.705,54 7.318,56 
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8. Προβλέψεις 

8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

 Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην 
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη 
υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που 
παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε 
περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 
αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν 
χρηματοδοτούνται. 

Η Εταιρία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση 
της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε 
περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 

Στις υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων περιλαμβάνεται το ποσό της πρόβλεψης για την 
συνταξιοδότηση του συνόλου του προσωπικού σύμφωνα με τα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά 
ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Έχει πραγματοποιηθεί πρόβλεψη € 3.179,89 
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9. Υποχρεώσεις 
 
9.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

31/12/2020 31/12/2019 

Προμηθευτές 23.260,78 43.517,63 
επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00 
Σύνολο 23.260,78 43.517,63 

 
 
9.1.1 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2020 31/12/2019 
Αποδοχές προσωπικού 
πληρωτέες 

9.131,23 15.231,37 

Πιστωτές Διάφοροι 605,15 150,69 
Σύνολο 9.736,38 15.382,06 

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

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα  
 

Κύκλος εργασιών  31/12/2020 31/12/2019 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 12,82 18,86 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 8.977,59 15.130,82 
ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 670,30 816,90 
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 366.042,50 596.614,05 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 780,00 1.170,00 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 0,00 
Σύνολο 376.483,21 613.750,63 

   

Λοιπά έσοδα 31/12/2020 31/12/2019 
Λοιπά Έσοδα 6.381,99 4.089,14 
Σύνολο 6.381,99 4.089,14 

   
   

Πιστωτικοί τόκοι 31/12/2020 31/12/2019 
Πιστωτικοί τόκοι  0,00 0,38 
Σύνολο 0,00 0,38 

   

Άλλα έσοδα 31/12/2020 31/12/2019 
Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 365,04 18,22 
 Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσεων 0,00 2.880,29 
Σύνολο 365,04 2.898,51 
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Έξοδα   

Κόστος πωλήσεων  31/12/2020 31/12/2019 
εμπορευματα  0,00 0,00 
πρώτες ύλες 0,00 0,00 
αναλώσιμα υλικά 122.453,29 211.366,55 
Αμοιβές Προσωπικού 64.533,33 88.450,62 
Αμοιβές Τρίτων 26.625,66 35.992,05 
Παροχές Τρίτων 43.415,77 61.668,01 
Φόροι & Τέλη 2.651,84 4.121,35 
Διάφορα Έξοδα 394,87 338,96 
Αποσβέσεις 29.639,00 28.058,80 
Σύνολο 289.713,75 429.996,33 

   

Έξοδα διάθεσης 31/12/2020 31/12/2019 
Αμοιβές Προσωπικού 96.799,99 144.701,35 
Αμοιβές Τρίτων 0,00 0,00 
Παροχές Τρίτων 6.041,98 9.424,56 
Φόροι & Τέλη 0,00 0,00 
Διάφορα Έξοδα 7.727,54 12.420,97 
Αποσβέσεις 8.295,59 7.867,15 
Σύνολο 118.865,10 174.414,02 

   

Έξοδα διοίκησης 31/12/2020 31/12/2019 
Αμοιβές Προσωπικού 53.777,77 72.812,61 
Αμοιβές Τρίτων 11.977,50 24.660,13 
Παροχές Τρίτων 29.577,02 38.464,75 
Φόροι & Τέλη 2.190,21 2.290,43 
Διάφορα Έξοδα 5.151,69 8.380,64 
Αποσβέσεις 4.752,23 4.457,36 
Πρόβλεψη Αποζημίωσης προσωπικού 3.179,89 0,00 
Σύνολο 110.606,30 151.065,92 

   

Χρεωστικοί τόκοι 31/12/2020 31/12/2019 
Χρεωστικοί τόκοι 1.155,28 2.105,65 
Σύνολο 1.155,28 2.105,65 

   

Άλλα έξοδα και ζημιές 31/12/2020 31/12/2019 
Φορολογικά πρόστιμα , προσαυξήσεις 2,19 40,61 
Προσαυξήσεις εισφορών ασφ. 
ταμείων 

114,06 0,00 

Λοιπά έκτακτα 10.857,76 1.553,96 
Σύνολο 10.974,01 1.594,57 

 

 
 

 
 



 21

 

11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2020 31/12/2019 
Προσωπικό 13 21 
Σύνολο 13 21 

 

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

 
  31/12/2020 31/12/2019 

Μισθοί και ημερομίσθια 174.472,14 237.991,63 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 40.494,95 56.849,35 
Παροχές μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 0,00 6.967,34 

Λοιπές παροχές 144,00 4.156,26 
Σύνολο 215.111,09 305.964,58 

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

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

13. Πρώτη εφαρμογή 
 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Η εταιρία ιδρύθηκε εντός του έτους 2017, ως εκ τούτου δεν απαιτήθηκαν προσαρμογές.  

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

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμη σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης που αφορά την ενοικίαση 
ακινήτου η οποία λήγει το έτος 2029. 
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 Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 

  31/12/2020 31/12/2019 

Έως 1 έτος 64.800,00 60.000,00 
Από 1 έως και 5 έτη 259.200,00 300.000,00 
Πάνω από 5 έτη 216.000,00 267.666,67 
Σύνολο 540.000,00 627.666,67 

 

β) Εγγυήσεις  

Δεν υπάρχουν.  

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρία ιδρύθηκε εντός του 2017 και είναι και η μοναδική  ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την οποία 
εκτιμούμε ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις. 

Από την χρήση του  2018  η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. O έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη 
και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό για την χρήση του 2020 προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από επίδικες δικαστικές διαφορές. 

 

Αθήνα, 27 Απρίλιου 2021 

 

 Διαχειριστής                                                                                                                                   Η Λογίστρια 

Φώτιος Καλούδης                                                                                                                           Για την Corpus Economicus 

                                                                                                                                                        ΑΡ ΑΔ 899 

                                                                                                                                                        Μαρία Χούμη 

                                                                                                                                                        Α Τάξης ΑΡ ΑΔ18326 
                                                                  

                                                                 


