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ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2019-31/12/2019 ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Κύριοι Έταιροι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας μας, υποβάλλουμε για έγκριση τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4548/2018  και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά µε τη
δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την
προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία την επόμενη χρήση. Επίσης περιγράφονται οι
κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην επόμενη χρήση, η
απαιτούμενη από το νόμο μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και παρατίθενται οι σημαντικές
συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών.

1. Γενικά

Η Εταιρεία ασχολείτε με :

Α. Εξόρυξη, επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό μαρμάρων, διαχείρηση -
εκμετάλλευση λατομείων και γενικά με όλες τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες στις οποίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μάρμαρα.

Β. Ανάληψη υπο οποιαδήποτε ιδιότητα και έννομη σχέση αντιπροσωπειών συναφών με την άσκηση
εμπορίας, την εισαγωγή και εξαγωγή μαρμάρων , η συναφών με αυτά προιόντων και υλικών.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Οι πωλήσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2019 ανήλθαν στο ποσό των 4.542.917 Ευρώ έναντι 4.258.330
Ευρώ στη χρήση 2018, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 6%. Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2019
ανήλθαν στο ποσό των 854.347 Ευρώ, έναντι των κερδών 369.283 Ευρώ της χρήσης 2018, σημειώνοντας
αύξηση σε ποσοστό 56%. Tα κέρδη μετά φόρων της χρήσης 2019 αυξήθηκαν και ανήλθαν στο ποσό των 
634.778 Ευρώ έναντι των κερδών 242.401 Ευρώ της χρήσης 2018, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό
161%.
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και πρέπει να
θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. Οι
βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά το τέλος του 2019,
διαμορφώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ως εξής:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

α. Συντελεστής Παγιοποίησης Περιουσίας
Πάγιο Ενεργητικό 948.381 974.619
Σύνολο Ενεργητικού 3.622.099 %26,18 2.556.572 %38,12

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.673.718 1.581.953
Σύνολο Ενεργητικού 3.622.099 %73,82 2.556.572 %61,88

β. Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης
Ίδια Κεφάλαια 2.358.133 1.723.354
Σύνολο Υποχρεώσεων 1.263.966 %186,57 833.218 %206,83

γ. Συντελεστής Κάλυψης πάγιου ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια 2.358.133 1.723.354
Πάγιο Ενεργητικό 948.381 %248,65 974.619 %176,82

δ. Συντελεστής κάλυψης βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.673.718 1.581.953
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.263.966 %211,53 833.218 %189,86

4. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Οπως προκύπτει απο την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της Εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι και
αυτή κερδοφόρα. Η Διοίκηση της Εταιρείας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθούν οι
στόχοι που έχουν τεθεί για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της Εταιρείας

H Εταιρεία διαθέτει τα εξής αγροτεμάχια: στο Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης αγροτεμέχιο αρ.5769
1.540τ.μ., αγροτεμάχιο αρ.8913 3.250τ.μ., αγροτεμάχιο αρ.5786,5763,5761 25.585τ.μ., αγροτεμάχιο
αρ.5729 2.660τμ, αγροτεμάχιο αρ.5746 1610τ.μ, αγροτεμάχιο αρ.5744 2.310τ.μ. Οι εγκαταστάσεις της
Εταιρείας βρίσκονται  στο Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης επι μισθωμένου ακινήτου.

7. Υποκαταστήματα Εταιρείας

Η Εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στην περιοχή της Δράμας επι της οδού Μεγ Αλεξάνδρου 4 24,40 τ.μ.
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

8. Τομέας έρευνας και ανάπτυξης

Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα αυτό.

9. Συμμετοχές

Η Εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε άλλες Εταιρείες.

10. Προσωπικό

Το προσωπικό της Εταιρείας ανέρχεται κατα μέσο όρο σε 44 άτομα είναι άρτια εκπαιδευμένο και αποτελεί
ένα απο τα σημαντικότερα κεφάλαια της Εταιρείας. Βασικό μέλημα της Διοικησής είναι η συνεχής
επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο πάντα την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της
Εταιρείας το οποίο στο σύνολο του απαρτίζεται απο ικανά έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη.
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΣΗΜAΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

11. Σημαντικές ζημίες που, κατά το χρόνο υποβολής της εκθέσεως στη ΓΣ , υπάρχουν ή αναμένεται να
προκύψουν

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2020 η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 στην Ευρώπη και τις επόμενες ημέρες
στην Ελλάδα και η αναβάθμιση του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας άρχισε να
δημιουργεί αρνητικές οικονομικές συνέπειες τόσο στην Ελλάδα όσο και στις λοιπές χώρες όπου
δραστηριοποιείται η Εταιρεία με τις πρώτες επιπτώσεις να διαφαίνονται από τον Μάρτιο του 2020. Το
συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην αναγνώριση και
επιμέτρηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Καθώς ο αντίκτυπος του COVID-19 συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχείς
ρυθμούς, η ακριβής πρόβλεψη του εύρους και της διάρκειας των επιχειρηματικών και οικονομικών
επιπτώσεών του παραμένει δυσχερής, ενώ το φάσμα των πιθανών αποτελεσμάτων για την παγκόσμια
οικονομία είναι αδύνατο να προβλεφθεί. 

Ειδικότερα, η εφαρμογή του μέτρου για παύση του λιανικού εμπορίου που επηρεάζει άμεσα μεγάλο μέρος
του υφιστάμενου πελατολογίου της Εταιρείας έχει δημιουργήσει ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά. Λόγω
των συνθηκών που επικρατούν και του γεγονότος ότι η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία, δεν μπορεί να
γίνει εκτίμηση με ακρίβεια των οικονομικών επιπτώσεων στα έσοδα, στα αποτελέσματα και τις ταμειακές
ροές της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει πάρει μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων
της και προσαρμόζει τις αποφάσεις της με βάση τις συνθήκες που διαμορφώνονται.

Οι διαθέσιμες ταμειακές ροές παρέχουν την απαραίτητη ρευστότητα για τους επόμενους μήνες, σύμφωνα
με τα εναλλακτικά προϋπολογιστικά σενάρια που καταρτίσθηκαν από την Εταιρεία.  Παράλληλα, η
Εταιρεία διερευνά τον βαθμό στον οποίο μπορούν να εκμεταλλευτεί ενδεχόμενη κρατική βοήθεια, βάσει 
των αντίστοιχων μέτρων που έχουν υιοθετηθεί από τη Κυβέρνηση, προκειμένου να αμβλυνθούν οι
επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στα οικονομικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα. Προς τούτο, η
εμπορική δραστηριότητα προσαρμόσθηκε στις νέες συνθήκες, περιοριζομένων των αγορών,
διατηρουμένης, όμως, παράλληλα απαραίτητης επάρκειας αυτών για την ομαλή λειτουργία κατά τους
προσεχείς μήνες. Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη, προς το παρόν, δε μπορεί να γίνει
μία αξιόπιστη εκτίμηση της συνολικής  επίδρασης του στη λειτουργία της Εταιρείας.

Δεν προέκυψαν άλλα γεγονότα που έχουν επέλθει από την ημερομηνία του Ισολογισμού έως και τον χρόνο
υποβολής αυτής της έκθεσης τα οποία θα επηρεάζουν ουσιωδώς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

12. Άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει, από την χρονολογία του ισολογισμού έως και τον χρόνο
υποβολής της έκθεσης, που να είναι ζημιογόνα και να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των
ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του δημοσιευμένου Ισολογισμού ή να απαιτούν αποκάλυψη τους
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. Επίσης δεν πιθανολογούνται μελλοντικά
γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψη τους στους μετόχους και
στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις
για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε  μελλοντικό φορολογικό έλεγχο
και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

13. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε σειρά χρηματοοικονομικών κινδύνων: όπως ο κίνδυνος
αγοράς (συμπεριλαμβανομένου συναλλαγματικού κινδύνου και κινδύνου επιτοκίου), πιστωτικός κίνδυνος
και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας στοχεύει στο απρόβλεπτο
των χρηματοοικονομικών αγορών και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών συγκυριών
στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά πλέον σε μεγάλο βαθμό  και στο
εξωτερικό. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι μικρή αφού κατά βάση οι
περισσότερες συναλλαγές της είναι σε Ευρώ.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων είναι ανύπαρκτος
διότι η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό της. Η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στην αντιστάθμιση του
κινδύνου αυτού καθώς δεν τον αξιολογεί ως σημαντικό καθόσον αφενός μεν ο τραπεζικός της δανεισμός
είναι μηδενικός και αφετέρου τα επιτόκια βρίσκονται σε σταθεροποίηση για αρκετό χρονικό διάστημα,
τάση η οποία δεν εκτιμάται ότι θα διαφοροποιηθεί σημαντικά τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία έχει πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με την πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την
Εταιρεία των υφιστάμενων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων. Η μηχανογραφική
εφαρμογή της Εταιρείας ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των
λογαριασμών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο
τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην
καλύπτεται ήδη από σχηματισθείσα πρόβλεψη. Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία
συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ανάλογα με τις κατηγορίες ημερών κατά τις οποίες θα
καταστούν απαιτητές ως εξής:

Ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών 31/12/2019 31/12/2018
€ €

Έως 180 ημέρες 532.488 399.769
Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 532.488 399.769
Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις - -
Σύνολο απαιτήσεων 532.488 399.769
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η Εταιρεία έχει κινδύνους ρευστότητας που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική της δομή, τα
δεσμευμένα κεφάλαια σε μακροπρόθεσμο ενεργητικό, αποθέματα και εμπορικές πιστώσεις. Η Εταιρεία
διαχειρίζεται ενεργά τον κίνδυνο ρευστότητας με τον έγκαιρο προσδιορισμό έλλειψης ρευστότητας και την
κάλυψη της με την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών και ενεργειών.

Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας στην διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση συνέχειας προκειμένου να
εξασφαλίσει απόδοση στους μετόχους και προνόμια στους εμπλεκόμενους φορείς και να τηρήσει βέλτιστη
κεφαλαιουχική δομή μειώνοντας τα κεφαλαιουχικά κόστη. Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη
βάση της δανειακής εξάρτησης. Ο δείκτης είναι ο καθαρός δανεισμός δια τα συνολικά κεφάλαια. Ο
καθαρός δανεισμός εκτιμάται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων δανείων όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης) μείον ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδύναμων. Το συνολικό κεφάλαιο εκτιμάται ως καθαρή αξία όπως εμφανίζεται στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης συν τον καθαρό δανεισμό. Οι συντελεστές μόχλευσης στις 31.12.2019 και
31.12.2018 αντίστοιχα είχαν ως εξής:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Σύνολο δανεισμού 300.233 81
Μείον: Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (1.621.505) (982.215)
Σύνολο καθαρών δανειακών κεφαλαίων (Α) (1.321.272) (982.134)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.358.133 1.723.354
Σύνολο δανείων και ιδίων κεφαλαίων (Β) 1.036.861 741.220
Συντελεστής μόχλευσης (Α)/(Β) %(127,43) %(132,50)

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

14. Στρατηγική

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών
της για τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών της.

15. Περιβάλλον

Η Εταιρεία προσπαθεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας περιορίζοντας στο ελάχιστο την
κατανάλωση ηλεκτρικής ρεύματος και καυσίμου. Επίσης επιδιώκεται ο περιορισμός της μόλυνσης του
περιβάλλοντος ακολουθώντας μεθόδους απόρριψης των απορριμάτων όσο γίνεται πο φιλικές και ασφαλείς 
προς το περιβάλλον. Η εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τη θέσπιση σαφών και
μετρήσιμων στόχων, όπου είναι δυνατό, και προσφορά της κατάλληλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο
προσωπικό της Εταιρείας.

16. Υγιεινή και ασφάλεια

Η υγεία και η ασφάλεια σε όλες τις δραστηριότητες αποτελεί την σημαντικότερη προτεραιότητα για την
Εταιρεία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τους
συνεργάτες και τους επισκέπτες σε όλους τους χώρους εργασίας. Το εργοστάσιο της Εταιρείας εφαρμόζει
πολύ αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

17. Εργασιακά θέματα

Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες, εκπαίδευση και
εμπειρία. Κατά συνέπεια η δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης του κατάλληλου ανθρώπινου
δυναμικού είναι σημαντικός παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας. Επιπλέον, η
διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της Εταιρείας. Η
εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί μια περιοχή έμφασης, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει
τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του και να
εξελίξει τις δεξιότητες του. Το προσωπικό της Εταιρείας είναι άρτια εκπαιδευμένο και αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα κεφάλαια της Εταιρείας. Βασικό μέλημα της Διοίκησης είναι η συνεχής επιμόρφωση και
εκπαίδευση του προσωπικού με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με στόχο πάντα τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας, το όποιο
στο σύνολο του απαρτίζεται από ικανά, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη.

18. Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Η Εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία στη χώρα που
δραστηριοποιείται. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και η σχετική πολιτική διασφαλίζουν τις δεσμεύσεις και
στοχεύουν στην προαγωγή του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των ευκαιριών και
την εξάλειψη των διακρίσεων κάθε είδους, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και δίκαιη μεταχείριση
ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κοινωνικής προέλευσης ή θέσης, θρησκείας ή σεξουαλικού
προσανατολισμού, στις προσλήψεις και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Δράμα, 3 Ιουλίου 2020

Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

€ €
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 3 80.573 80.244
Μηχανολογικός εξοπλισμός 3 747.286 773.280
Λοιπός εξοπλισμός 3 113.651 102.984
Σύνολο 941.510 956.508

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.871 8.795
Σύνολο 6.871 8.795

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 4 - 9.316

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 948.381 974.619

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 5 3.375 5.250
Εμπορεύματα 5 10.354 12.200
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 5 50.333 55.205
Προκαταβολές για αποθέματα 5 113.946 84.651
Σύνολο 178.008 157.306

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 6 532.488 399.769
Λοιπές απαιτήσεις 7 331.079 34.000
Προπληρωμένα έξοδα 8 10.638 8.663
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 1.621.505 982.215
Σύνολο 2.495.710 1.424.647

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.673.718 1.581.953

Σύνολο Ενεργητικού 3.622.099 2.556.572



ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 (συνέχεια)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2019 31/12/2018

€ €
Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 10 394.500 394.500
Σύνολο 394.500 394.500

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Τακτικό Αποθεματικό 11 99.924 54.349
Αποτελέσματα εις νέο 11 1.863.709 1.274.505
Σύνολο 1.963.633 1.328.854

Σύνολο καθαρής θέσης 2.358.133 1.723.354

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 300.233 81
Εμπορικές υποχρεώσεις 12 861.956 964.748
Φόρος εισοδήματος 92.687 82.512
Λοιποί φόροι και τέλη 13 (48.112) (291.918)
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 14 35.263 51.564
Λοιπές υποχρεώσεις 15 21.939 26.231
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα - -
Σύνολο 1.263.966 833.218

Σύνολο υποχρεώσεων 1.263.966 833.218

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 3.622.099 2.556.572



ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ. 31/12/2019 31/12/2018

€ €

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.542.916 4.258.330
Κόστος πωλήσεων 17 (2.895.407) (3.166.631)
Μικτό αποτέλεσμα 1.647.509 1.091.699

Λοιπά συνήθη έσοδα 54.775 38.932
1.702.284 1.130.631

Έξοδα διάθεσης (725.097) (365.142)
Έξοδα διοίκησης (74.964) (293.343)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 18 (9.708) (2.850)
Λοιπά έξοδα και ζημίες 18 (11.368) (93.071)
Λοιπά έσοδα και κέρδη 18 58 370
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων 881.205 376.595

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 19 526 3
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19 (27.384) (7.315)
Αποτέλεσμα προ φόρων 854.347 369.283

Φόροι εισοδήματος 20 (219.569) (126.882)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 634.778 242.401



ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της

31ης Δεκεμβρίου 2019
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Γενικές πληροφορίες και σύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών

Η Εταιρεία ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δραστηριοποιείται στην παραγωγή
εξόρυξη και μορφοποίηση του μαρμάρου. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, την Κίνα και σε άλλες αγορές.

Η Εταιρεία είναι Ελληνική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό: 125984419000, και με έδρα στη ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΔΡΑΜΑ.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31ης Δεκεμβρίου
2019, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 Ιουλίου 2020.

Βάση παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1.1 Πλαίσιο κατάρτισης

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(εφεξής ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 4308/2014.

Η Εταιρεία με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του νόμου 4308/2014 (Άρθρο 2) εντάσσεται στις οντότητες πολύ
μικρού μεγέθους. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι και το λειτουργικό νόμισμα της
Εταιρείας.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του
δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές:

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του
ισολογισμού.

Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται με βάση την
αρχή του δουλευμένου.

Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται
η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Τα ποσά της προηγούμενης περιόδου είναι συγκρίσιμα με τα ποσά της τρέχουσας περιόδου.

Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων
και εξόδων. 

Δεν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4308/2014 ή
παρέκκλιση από την εφαρμογή μιας διάταξης (Άρθρο 29, παρ. 6, Ν. 4308/2014).

13



ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1. Πλαίσιο κατάρτισης (συνέχεια)

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού.

1.2 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της
Εταιρείας. 

1.3 Ενσώματα πάγια

1.3.1 Ακίνητα, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός και λοιπά ενσώματα στοιχεία

Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο
αποσβέσιμο κόστος κτήσεως.

Ειδικότερα, στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων

 Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού

στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο

 Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων,

όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του

παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την

παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται με

την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει

τα παραχθέντα αποθέματα

1.3.2 Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία

Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται
για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται.

Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών,
εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο.

Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει επίσης μια εύλογη αναλογία σταθερών και
μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά
αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής.

Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής μπορεί να
επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.

Ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.3. Ενσώματα πάγια (συνέχεια)

1.3.3 Αποσβέσεις

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβεση.
Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και
υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του.

Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε
απόσβεση.

Έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση, δεν
αποσβένονται.

Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων λογίζονται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο της σταθερής
απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων.

Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχει ως
ακολούθως:

 Κτίρια και

εγκαταστάσει

ς κτηρίων

      25   έτη

 Μηχανήματα

και τεχνικές

εγκαταστάσει

ς

  10   έτη

 Έπιπλα και

λοιπός

εξοπλισμός

5-6 έτη

 Μεταφορικά

μέσα

6-8 έτη
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1.4 Άυλα πάγια στοιχεία

Στην κατηγορία αυτή η Εταιρεία έχει εντάξει τις δαπάνες ανάπτυξης, την υπεραξία από την απόκτηση
επιχείρησης, παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τα προγράμματα λογισμικού.

Τα άυλα πάγια στοιχεία, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία εμφανίζονται
στο κόστος τους μειωμένα κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και κατά τις ζημίες απομείωσης τους. Τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά τις
ζημίες απομείωσης.

Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας:

Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβάνουν σήματα και άδειες που
έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής και αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία κυμαίνεται 10 χρόνια. Στις περιπτώσεις που έχουν αναγνωρισθεί άυλα περιουσιακά στοιχεία
με αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής αυτά επιμετρούνται στο κόστος μείον την σωρευμένη απομείωση.

Προγράμματα Λογισμικού:

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον
οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο
διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία κυμαίνεται σε 5-10 χρόνια. 
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1.5 Απομείωση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν
όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της
ζημίας απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν:

α) η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή
της κανονικής χρήσης του,

β) δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της Εταιρείας,

γ) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν
να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και 

δ) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου.

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο.

Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να
υφίστανται. 

Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη
λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης.

Παύση αναγνώρισης παγίων:

Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή όταν δεν
αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του.

Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου προσδιορίζεται ως η
διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου.

Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται.

1.6 Αποθέματα

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.

Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να
φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους
κοστολόγησης και περιλαμβάνει:

 Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με

το εν λόγω στοιχείο και
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1.6. Αποθέματα (συνέχεια)

 μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω

στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.

 Τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής.

Όταν απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέματα έτοιμα για την προοριζόμενη
χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεμάτων μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων
υποχρεώσεων, κατά το μέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω αποθέματα και για την
προαναφερθείσα περίοδο. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ
κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αποτελεί την
εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας αφαιρουμένων των
υπολογιζόμενων εξόδων ολοκλήρωσης και των εξόδων πώλησης.

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος:

 Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη μέθοδο

του μέσου σταθμικού όρου ή άλλη τεκμηριωμένα γενικά αποδεκτή μέθοδο. Η ίδια μέθοδος

χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση από την Εταιρεία.

 Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών

που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται με τη μέθοδο του

εξατομικευμένου κόστους.

Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της Εταιρείας αντιμετωπίζονται ως
έξοδα της περιόδου.

1.7 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του
δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

1.8 Καθαρή θέση

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν: α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου: 

α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και

α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησής
της και υποχρέωση της Εταιρείας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους
συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της εισφοράς.

β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή του
καταστατικού.
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1.8. Καθαρή θέση (συνέχεια)

γ) Τα αποτελέσματα εις νέον.

Τα κονδύλια της καθαρής θέσης που σχετίζονται με καταβολές υπέρ το άρτιο και ίδιους τίτλους
αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή
καταβληθεί.

Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου
αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις οικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη
περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, που
αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν πριν πραγματοποιηθούν.

1.9 Κρατικές επιχορηγήσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις
στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται
ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις
αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο
αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.

Η πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση,
λογιστικά αντιμετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυημένος δανεισμός. Το εισπραττόμενο από την πώληση
ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση η οποία μειώνεται με τα καταβαλλόμενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί
τόκοι αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Τα πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να
αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως περιουσιακά στοιχεία.

Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που
εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα
εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα
στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

1.10 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούνται από δάνεια και μακροχρόνιες υποχρεώσεις, εμπορικές
και λοιπές υποχρεώσεις.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα
οφειλόμενα ποσά.
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1.10. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (συνέχεια)

Εναλλακτικά, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν
η επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο, η αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που
αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους,
καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών.

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα
αποτελέσματα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων.

1.11 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίμηση είτε κατα το διακανονισμό των χρηματοικονομικών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται
ως κέρδη ή ζημίες της χρήσης στην οποία προκύπτουν.

1.12 Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα. 

Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω: 

 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 επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό
ολοκλήρωσης (μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του
οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της
ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

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

 Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.

 Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

Τα έσοδα από πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικών συμβολαίων επιμετρώνται σε
ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων.

Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα.
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1.12. Αναγνώριση εσόδων (συνέχεια)

Τα κέρδη από επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
κερδών από αναστροφές προβλέψεων και απομειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των προβλεπομένων ανά
κατηγορία στοιχείου.

Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν
τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις οικονομικές καταστάσεις.

1.13 Κόστος δανεισμού

Τα κόστη δανεισμού που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αγοράς, κατασκευαστικής περιόδου ή
παραγωγής ενός ενσώματου στοιχείου ενεργητικού, που πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτεί ένα
σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να είναι έτοιμο για χρήση, κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των
ενσώματων στοιχείων ενεργητικού, μέχρις ότου το στοιχείο να είναι ουσιαστικά έτοιμο για χρήση ή για
πώληση. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού εξοδοποιούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με την
πραγματοποίησή τους. Τα κόστη δανεισμού αποτελούνται από τους τόκους και άλλες δαπάνες που μια
οικονομική οντότητα πραγματοποιεί σε σχέση με το δανεισμό κεφαλαίων.

1.14 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο
καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά
την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:

α) Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού.

β) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος,
μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.

γ) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στην εύλογη αξία,
μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που
προκύπτουν αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μεταβολές της
εύλογης αξίας.

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη
μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά
τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της
περιόδου που προκύπτουν. 

2. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις

2.1. Απομείωση υπεραξίας και λοιπών μη χρηματοοικονομικών στοιχείων

Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται κάποια ένδειξη απομείωσης της υπεραξίας.1.4. Τα
ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίζονται σύμφωνα με τους
υπολογισμούς της αξίας χρήσεως (value in use). Οι παραπάνω υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων
που σχετίζονται με τα μελλοντικά κέρδη και τα επιτόκια προεξόφλησης.
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2. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις (συνέχεια)

Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε γεγονότα ή
αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, σύμφωνα με
την λογιστική αρχή.1.5.

2.2. Φόρος εισοδήματος

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για το φόρο εισοδήματος απαιτείται σημαντική
υποκειμενική κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας λαμβάνουν χώρα πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην
περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί
από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις
προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους της χρήσης κατά την οποία ο προσδιορισμός των φορολογικών
διαφορών έχει λάβει χώρα.

2.3. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

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

Γήπεδα
Μηχανολογικός

εξοπλισμός
Λοιπός

εξοπλισμός
Λοιπά
άυλα

(1) (2) (3) (4)
€ € € €

Μικτή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2018 68.515 721.083 98.457 12.584

Προσθήκες 11.729 290.405 50.103 4.264

Μικτή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 80.244 1.011.488 148.560 16.848

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1 Ιανουαρίου 2018 - (150.839) (31.791) (6.925)

Αποσβέσεις - (87.369) (13.785) (1.128)

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31 Δεκεμβρίου 2018 - (238.208) (45.576) (8.053)

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 80.244 773.280 102.984 8.795

Μικτή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2019 80.244 1.011.488 148.560 16.848

Προσθήκες 329 65.591 28.915 -

Μικτή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2019 80.573 1.077.079 177.475 16.848

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1 Ιανουαρίου 2019 - (238.208) (45.576) (8.053)

Αποσβέσεις - (91.585) (18.248) (1.924)

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31 Δεκεμβρίου 2019 - (329.793) (63.824) (9.977)

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2019 80.573 747.286 113.651 6.871
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4. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Οι προκαταβολές και τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή αναλύονται ως εξής:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Προκαταβολές - 9.316
Σύνολο - 9.316

5. Αποθέματα

Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία διέθετε τα παρακάτω αποθέματα:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 3.375 5.250
Εμπορεύματα 10.354 12.200
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 50.333 55.205
Προκαταβολές για αποθέματα 113.946 84.651
Σύνολο 178.008 157.306

6. Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

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

Πελάτες εσωτερικού 525.488 381.096
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 7.000 18.673
Σύνολο 532.488 399.769

7. Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

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

Λοιπές απαιτήσεις προς Ελληνικό δημόσιο 297.000 -
Δοσμένες εγγυήσεις 34.000 34.000
Παρακρατούμενος φόρος 79 -
Σύνολο 331.079 34.000
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8. Προπληρωμένα έξοδα

Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Προπληρωμένα έξοδα 31/12/2019 31/12/2018
€ €

Προπληρωμένα έξοδα 10.638 8.663
Σύνολο 10.638 8.663

9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

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

Ταμείο 1.501.505 862.215
Δεσμευμένες καταθέσεις 120.000 120.000
Σύνολο 1.621.505 982.215

10. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

Το καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 394.500 Ευρώ και διαιρείται σε 394.500
εταιρικά μερίδια αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Εταρικό κεφάλαιο 31/12/2019 31/12/2018
€ €

Εταρικό Κεφάλαιο 394.500 394.500
Σύνολο 394.500 394.500

11. Λοιπά αποθεματικά 

Λοιπά αποθεματικά Τακτικό
Αποθεματικό

Αποτελέσματ
α εις νέο Σύνολο

€ € €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 50.440 1.036.014 1.086.454

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - (3.910) (3.910)

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού / Υπόλοιπο κερδών 3.909 242.401 246.310

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 54.349 1.274.505 1.328.854

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 54.349 1.274.505 1.328.854

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών 13.110 (13.110) -

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού/Υπόλοιπο κερδών 32.465 602.314 634.779

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 99.924 1.863.709 1.963.633
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12. Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Προμηθευτές 166.994 278.124
Επιταγές & Γραμμάτια πληρωτέα 194.142 167.736
Προκαταβολές πελατών 500.820 518.888
Σύνολο 861.956 964.748

13. Λοιποί φόροι και τέλη

Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (51.866) (296.757)
Παρακρατούμενος Φόρος 3.646 4.839
Τέλος Χαρτοσήμου 108 -
Σύνολο (48.112) (291.918)

14. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Τα υπόλοιπα των οργανισμων κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ) 35.263 51.564
Σύνολο 35.263 51.564

15. Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 21.939 26.231
Σύνολο 21.939 26.231
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16. Έσοδα

Τα έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Βιομηχανική δραστηριότητα 1.540.697 2.324.371
Εμπορική δραστηριότητα 2.267.198 1.132.400
Παροχή υπηρεσιών 735.021 801.559
Λοιπά συνήθη έσοδα 54.775 38.932
Σύνολο 4.597.691 4.297.262

17. Έξοδα

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 1.584.241 1.713.150
Αμοιβές προσωπικού 688.815 692.396
Αμοιβές για υπηρεσίες 112.256 159.048
Ενέργεια 49.173 71.446
Ύδρευση - 4.283
Τηλεπικοινωνίες 11.558 18.964
Ενοίκια 104.370 90.000
Ασφάλιστρα 22.163 8.606
Μεταφορικά 301.740 357.117
Αναλώσιμα 271.025 280.151
Επισκευές και συντηρήσεις 58.004 44.984
Διαφήμιση και προβολή 13.047 4.584
Φόροι και τέλη 42.393 26.410
Λοιπά έξοδα 324.926 251.695
Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 91.586 87.369
Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 19.681 14.423
Αποσβέσεις λοιπων άυλων παγίων 490 490
Σύνολο 3.695.468 3.825.116

Συμπεριλαμβάνονται σε:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Κόστος πωλήσεων 2.895.407 3.166.631
Έξοδα διάθεσης 725.097 365.142
Έξοδα διοίκησης 74.964 293.343
Σύνολο 3.695.468 3.825.116
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18. Άλλα έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης

Τα άλλα έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα 10.821 9.644
Ζημία απο καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων - 63.427
Λοιπά έξοδα και ζημίες 547 20.000
Κέρδη και ζημίες από διάθεση ενσώματων παγίων 9.708 2.850
Λοιπά έσοδα και κέρδη (58) (370)
Σύνολο 21.018 95.551

19. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 31/12/2019 31/12/2018
€ €

Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων 526 3
Σύνολο 526 3

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 31/12/2019 31/12/2018
€ €

Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.993 -
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 24.391 7.315
Σύνολο 27.384 7.315

20. Φόροι εισοδήματος

Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος της Εταιρείας παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω:

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Φόροι εισοδήματος - τρέχουσα περίοδος 219.569 126.882
Σύνολο 219.569 126.882

21. Δαπάνες προσωπικού 

31/12/2019 31/12/2018
€ €

Μισθοί και ημερομίσθια 670.973 690.631
Λοιπά έξοδα 11.090 637
Αποζημίωση/ Απόλυση 6.752 1.128
Σύνολο 688.815 692.396
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22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις και δεσμεύσεις

α) Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

γ) Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις.

23. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις
μέχρι και το 2012 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών
διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές
ορίζουν. 
Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων,
ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η
σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του
Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα
ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Δράμα, 3 Ιουλίου 2020

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ   Ο Λογιστής

ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ. ΑΚ.961994 ΑΔΤ ΑΕ.267448 ΑΔΤ. ΑΑ339313
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