
ΕΚΘΕΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   
ΤΗΣ  «ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΕ»   

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ    ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ ……………………. 
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 029328514000 , ΑΦΜ:  999739300 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020 
Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Περιλαμβάνει  
1. Ετήσια έκθεση του Διαχειριστή  προς τους εταίρους.  
2. Οικονομικές καταστάσεις χρήσεως.  
3. Προσάρτημα. 
4. Πρόσκληση για σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Αξιότιμοι εταίροι, 

       

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό υποβάλλουμε συνημμένα τις οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας για τη χρήση 2020 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις 

εγκρίνετε. 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης  αυτής, οι  δραστηριότητες  της  Εταιρείας, υπήρξαν σύμφωνες  με  την 

ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας μεταβολών της καθαρής θέσης της ανωτέρω 

χρήσης  που υποβάλλονται στη  Γενική  Συνέλευση, προκύπτουν από τα  βιβλία  και  στοιχεία  της 

Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα αποτελέσματα χρήσεως 

κατέληξαν κερδοφόρα. 

2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Η εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως : 

• κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου  

• καθώς  και  σε  κινδύνους  που πηγάζουν από τη  γενικότερη  οικονομική  αστάθεια  και 

αβεβαιότητα  που μπορεί να  χαρακτηρίζει  την  Ελληνική  αλλά  και  την  παγκόσμια αγορά 

συμπεριλαμβανομένου των συνεπειών του Κορωνοιού .  

Αναφορικά  με  τον  κίνδυνο  ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις 

προγραμματισμένες πληρωμές για  τις  υποχρεώσεις της  εταιρείας, καθώς  και  των  ταμειακών  εκροών 

από την καθημερινή της δραστηριότητα. 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 



Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή 

Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ 

άλλων τις αρχές: 

• της ίσης μεταχείρισης 

• σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

• της διαφορετικότητας 

• της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και 

• της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 

Η  διασφάλιση  των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό  ζήτημα  για  την  εταιρεία  μας   με 

γνώμονα  τη  διασφάλιση  της  ισοτιμίας, της  ίσης  μεταχείρισης  κάθε  πελάτη και  αποτρέπει κάθε  είδους 

ρατσιστικής συμπεριφοράς. 

Η  Εταιρεία  φροντίζει  για  την  διασφάλιση  των  κατάλληλων  συνθηκών  εργασίας  και  την  τήρηση  των 

βασικών  κανόνων  υγείας  και  ασφάλειας  με  στόχο  την  διατήρηση  ενός  ασφαλούς  περιβάλλοντος 

εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Η εταιρεία μας λειτουργεί για 18 χρόνια με το ίδιο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει 

τεράστια  πείρα και  μεγάλες  δυνατότητες  ανάπτυξης. Από  απόψεως μεγέθους  είμαστε  μικρή 

επιχείρηση εντάσεως εμπορευμάτων και εργασίας, με σοβαρό πλεονέκτημα την τεχνογνωσία στις 

εγκαταστάσεις θερμάνσεως , αρδεύσεως αλλά και τις υδραυλικές.  

             

5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Τα κύρια στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση, συγκριτικά 

με  τα  στοιχεία  της  προηγούμενης, σύμφωνα  με  τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα είναι  όπως 

απεικονίζονται παρακάτω: 

01/01/2020 έως 
31/12/2020

1/1/2019 έως 
31/12/2019 Μεταβολή

Ποσοστό 
μεταβολής 

%

Κυκλος εργασιών 1.475.116,40 1.474.405,76 710,64 0,05%

Μικτά κέρδη /(ζημιές) 230.942,31 246.415,93 -15.473,62 -6,28%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων χρηματ/
τικών και επενδυτ. αποτελεσμ. 23.657,55 68.890,08

-45.232,53 -65,66%

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 13.143,67 60.172,06 -47.028,39 -78,16%
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Ο  κύκλος  εργασιών  της  κλειόμενης   χρήσης  ανήλθε  στο  ποσό των  1.475.116,40 ευρώ  έναντι 

1.474.405,76 ευρώ  της  προηγούμενης χρήσης, (δηλαδή αυξήθηκε   κατά  0,05%). Επίσης τα 

αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη  13.143,67 σε σχέση με τα 60.172,06 της 

προηγούμενης χρήσεως (δηλαδή μείωση κατά -78,16%).  

  

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. 

Η  πραγματική οικονομική  κατάσταση  της  εταιρείας  ανταποκρίνεται στην  εικόνα  του 

Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης. 

Τα  Ίδια  Κεφάλαια  κατά  την  τρέχουσα  χρήση  ανέρχονται  σε  € 144.173,96 έναντι  € 134.667,17 της 
προηγούμενης χρήσης. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας έχουν ως εξής: 

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους 9.506,79 44.535,07 -35.028,28 -78,65%

Α. Οικονομικής Διαρθρώσεως

31.12.2020 31.12.2019

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 790.525,83 ˭

0,93
642.362,06 =

0,95 

Σύνολο Ενεργητικού 847.020,03 678.670,28

Ίδια Κεφάλαια 126.173,96
˭

0,18 116.667,17
=

0,24 

Σύνολο Υποχρεώσεων 702.846,07 496.087,52

Ίδια Κεφάλαια 126.173,96
˭

2,23 116.667,17
=

3,21 

Πάγιο Ενεργητικό 56.494,20 36.308,22

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 790.525,83

˭
1,12

642.362,06
=

1,32

Βραχυ π ρόθ . 
Υποχρεώσεις 702.846,07 485.687,51
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7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από μεταγενέστερα της 

ημερομηνίας του Ισολογισμού γεγονότα. 

Από τη  λήξη  της  διαχειριστικής  περιόδου μέχρι  σήμερα  δεν  προέκυψε κάποιο γεγονός  που να 

επηρεάσει σημαντικά την πορεία των εργασιών της Εταιρείας μας. 

8. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, τις συνθήκες της αγοράς εσωτερικού 

και  εξωτερικού, που δοκιμάζεται  από την  οικονομική  κρίση, και  παρά τις  συνέπειες του  κωρονοιού 

προκύπτει ότι  η  τρέχουσα  χρήση  παρουσιάζει ανθεκτικότητα  και  αντοχή  .Ο κύκλος  εργασιών  κατά 

πάσα πιθανότητα θα παρουσιάσει αύξηση και θα πρέπει ενταθούν οι προσπάθειες όλων των τμημάτων 

της επιχείρησης με μοναδικό σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή αύξηση.  

9. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.             

10. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. 

  

Η εταιρεία δεν διατηρεί χρεόγραφα.             

11. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ. 

Δεν υπάρχει. 

             

12. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Η εταιρεία μας  δεν διαθέτει τα ακίνητα: 

       13. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 

Β . Αποδόσεως 
&Αποδοτικότητας

Κέρδη μετά από φόρους x100 9.506,79
˭

0,6% 44.535,07
=

3,0%

Καθαρές Πωλήσεις 1.475.116,40 1.474.405,76

Κέρδη προ Φόρων x100 13.143,67
˭

9,1% 60.172,06
=

44,7%

Ίδια Κεφάλαια 144.173,96 134.667,17
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Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.  

14. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.   

Από τις 31/12/2020, που έκλεισε η χρήση 2020 μέχρι την ημέρα σύνταξης της έκθεσης αυτής δεν 

συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν. 

15. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Τα  αποτελέσματα της  παρούσας χρήσεως  ανήλθαν  στο  ποσό των  € 9.506,79 (κέρδος) και  μαζί  με  το 
υπόλοιπο «Κερδών εις  Νέον  προηγούμενων χρήσεων» τα  ίδια  κεφάλαια  ανέρχονται  στο  ποσό των  € 
144.173,96 και προτείνεται να μην γίνει καμία διανομή κερδών αλλά να μείνουν εις νέο.  

Σας παραθέτουμε τα βασικά στοιχεία Ισολογισμού 

ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΕ

ΤΕΓΕΑΣ 28 ΤΡΙΠΟΛΗ

Α.Φ.Μ.:    999739300

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 029328514000

B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο 
κόστος κτήσης)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 - 31/12/2020

Σημειώσεις 2020 2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 Ενσώματα πάγια

  Ακίνητα 22.313,38 8.580,90

  Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,02 0,02

  Λοιπός εξοπλισμός 34.180,78 27.727,28

  Σύνολο 56.494,18 36.308,20

 Αυλα πάγια στοιχεία

  Λοιπά άυλα 0,02 0,02

  Σύνολο 0,02 0,02

 Σύνολο μη κυκλοφορούντων 56.494,20 36.308,22

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
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 Αποθέματα

  Εμπορεύματα 253.801,00 140.890,38

  Σύνολο 253.801,00 140.890,38

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

  Εμπορικές απαιτήσεις 382.500,31 371.924,08

  Λοιπές απαιτήσεις 20.506,19 0,00

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 133.718,33 129.547,60

  Σύνολο 536.724,83 501.471,68

 Σύνολο κυκλοφορούντων 790.525,83 642.362,06

Σύνολο ενεργητικού 847.020,03 678.670,28

Καθαρή θέση

 Καταβλημένα κεφάλαια

  Κεφάλαιο 18.000,00 18.000,00

  Σύνολο 18.000,00 18.000,00

 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

  Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8.399,50 7.742,32

  Αποτελέσματα εις νέο 117.774,46 108.924,85

  Σύνολο 126.173,96 116.667,17

 Σύνολο καθαρής θέσης 144.173,96 134.667,17

Προβλέψεις

 Λοιπές προβλέψεις 0,00 47.915,59

 Σύνολο 0,00 47.915,59

Υποχρεώσεις

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

  Δάνεια 0,00 10.400,01

  Σύνολο 0,00 10.400,01

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

  Τραπεζικά δάνεια 133.948,60 167.443,09

  Εμπορικές υποχρεώσεις 329.576,50 222.410,54

  Φόρος εισοδήματος 3.636,88 24.764,50

  Λοιποί φόροι και τέλη 6.315,91 -2.168,38
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  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 1.707,56 3.963,36

  Λοιπές υποχρεώσεις 227.660,62 69.274,40

  Σύνολο 702.846,07 485.687,51

 Σύνολο υποχρεώσεων 702.846,07 496.087,52

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 847.020,03 678.670,28

ΤΡΙΠΟΛΗ, 21/04/2021

Διαχειριστής
Υπεύθυνος 
Λογιστηρίου

ΜΑΡΙΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ Π. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ

ΑΟ 464049 ΑΡ.ΑΔ. Α'27567

ΑΦΜ: 061498942

ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΕ

ΤΕΓΕΑΣ 28 ΤΡΙΠΟΛΗ

Α.Φ.Μ.:    999739300

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 029328514000

B.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 - 31/12/2020

Σημειώσεις 2020 2019

Κύκλος εργασιών(καθαρός) 1.475.116,40 1.474.405,76

Κόστος πωλήσεων -1.244.174,09 -1.227.989,83

0,00 0,00

Μικτό αποτέλεσμα 230.942,31 246.415,93

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00

230.942,31 246.415,93

Έξοδα διοίκησης -207.284,76 -177.525,85

Έξοδα διάθεσης 0,00 0,00

Λοιπά έξοδα και ζημιές 0,00 0,00

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό) 0,00 0,00

Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 0,00

Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00
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Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 0,00

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 23.657,55 68.890,08

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -10.513,88 -8.718,02

Αποτέλεσμα προ φόρων 13.143,67 60.172,06

Φόροι εισοδήματος -3.636,88 -15.636,99

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 9.506,79 44.535,07

ΤΡΙΠΟΛΗ, 21/04/2021

Διαχειριστής
Υπεύθυνος 
Λογιστηρίου

ΜΑΡΙΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ Π. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ

ΑΟ 464049 ΑΡ.ΑΔ. Α'27567

ΑΦΜ: 061498942

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου-Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κεφάλαιο

Υπέρ 
το 
άρτι
ο

Αποθεματικά 
νόμων&κατ/

κού

Αφορολόγητ
α 

αποθεματικά

Αποτελέσματ
α εις νέο

Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2019 18.000,00 0,00 5.515,57 0,00 66.616,53 90.132,10 

Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 2.226,75 

2.226,75 

Εσωτερικές μεταφορές 0,00 

Σχηματισμός αποθεματικών 0,00 

Διανομές μερισμάτων 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου     42.308,32 42.308,32 

Υπόλοιπο 31.12.2019 18.000,00 0,00 7.742,32 0,00 108.924,85 134.667,17 

Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 657,18 

657,18 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(Νόμος Υπ’ Αρίθ. 4308) 

       Πληροφορίες σχετικά με (άρθρο 29 παρ. 3) : 

      α. Επωνυμία Οντότητας : ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΕ 
β. Νομικός Τύπος Οντότητας : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

γ. Περίοδος Αναφοράς : 01/01/2020 – 31/12/2020 

δ. Διεύθυνση Έδρας Οντότητας : ΤΕΓΕΑΣ 28 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22100 

ε. Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής Οντότητας : Γ.Ε.ΜΗ. ΑΡ.  029328514000 
στ. Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

ζ. Κατηγορία Οντότητας : ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ 

η. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με 

τον παρόντα νόμο. 

Παρ. 1.  Σύννομη  κατάρτιση  και  δομή  των  οικονομικών  καταστάσεων  - Παρεκκλίσεις  που έγιναν 
χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης. 

  

α. Άρθρο  29, παρ. 6, Ν. 4308/2014: Όπου σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις, η  οντότητα  έχει 

παρεκκλίνει από την  εφαρμογή  μιας  διάταξης  του  παρόντος νόμου  για  να  εκπληρώσει την 

υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή 

γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά 

στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως 

στο προσάρτημα.   

Δεν έγινε καμία παρέλκιση. 

Εσωτερικές μεταφορές 0,00 

Σχηματισμός αποθεματικών 0,00 

Διανομές μερισμάτων 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου     8.849,61 8.849,61 

Υπόλοιπο 31.12.2020 18.000,00 0,00 8.399,50 0,00 117.774,46 144.173,96 
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β. Άρθρο  29, παρ. 7, Ν. 4308/2014: Όταν  ένα  περιουσιακό στοιχείο  ή  μία  υποχρέωση 

σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του 

στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

β. Άρθρο  29, παρ. 5, Ν. 4308/2014: Συνοπτική αναφορά  των  λογιστικών  πολιτικών που ακολουθεί  η 

οντότητα  για  τα  επιμέρους στοιχεία  των  χρηματοοικονομικών  της  καταστάσεων. Σε  περίπτωση 

αλλαγών  λογιστικών  πολιτικών, αλλαγών  λογιστικών  εκτιμήσεων  ή  διόρθωσης  λαθών, γίνεται 

αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται 

επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

1. Τα  ενσώματα  και  άυλα  πάγια στοιχεία  αναγνωρίζονται  αρχικά  στο  κόστος  κτήσης  και 

μεταγενέστερα  επιμετρούνται στο  αποσβέσιμο κόστος  κτήσεως. Ειδικότερα, στα  πάγια 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:  

α.   Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 

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

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

το άρθρο 25. 

2. Αποσβέσεις παγίων. Η  αξία  των  παγίων περιουσιακών στοιχείων  που έχουν  περιορισμένη 

ωφέλιμη ζωή υποβλήθηκε σε απόσβεση. Η απόσβεση άρχισε όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι 

έτοιμο  για  τη  χρήση  για  την  οποία προορίζεται και  υπολογίζεται με  βάση  την  εκτιμώμενη 

ωφέλιμη οικονομική ζωή του.  

Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης.  

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

υπόκεινται σε απόσβεση. 

3. Απομείωση παγίων 

Τα  άνω  πάγια περιουσιακά στοιχεία  που επιμετρούνται στο  κόστος  ή  στο  αποσβέσιμο κόστος 

υπόκεινται σε  έλεγχο  απομείωσης της  αξίας  τους, όταν  υπάρχουν σχετικές  ενδείξεις. Ζημιές 

απομείωσης δεν προέκυψαν.  
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Δεν αναστράφηκαν ζημιές απομείωσης προηγούμενων περιόδων.  

Δεν υπήρξε αναστροφή απομείωσης υπεραξίας. 

4. Παύση αναγνώρισης παγίων 

Τα  πάγια περιουσιακά στοιχεία  τα  οποία κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσεως  διατέθηκαν  ή  δεν 

αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του έπαυσαν να 

αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση 

προσδιορίσθηκε ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής 

αξίας  του  στοιχείου  και  το  οποίο περιλαμβάνεται στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων στο  χρόνο 

που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται.   

4.1. Χρηματοδοτική μίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς µισθωτή. 

Δεν περιήλθαν στην οντότητα περιουσιακά στοιχεία με χρηματοδοτική μίσθωση στην χρήση 

2020.  

Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση. 
 δεν υπήρξε. 

5. Λειτουργική μίσθωση.  

Πληροφορίες από πλευράς µισθωτή. 

Εντός της χρήσεως καταβλήθηκαν ενοίκια για ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων ποσού ευρώ 

3.500. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της 

αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον 

ζημίες απομείωσης.  

Τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα  της  αρχικής  αναγνώρισης 

επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.   

Αποµείωση. Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία  υπόκεινται σε  έλεγχο  απομείωσης, 

όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

           Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει 

ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν : 
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α.   Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή  

β.   μεταβιβάσει  όλους  ουσιαστικά  τους  κινδύνους  και  τα  οφέλη  που προκύπτουν από την 

κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

Εµφάνιση στον ισολογισµό. Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία  παρουσιάζονται στον 

ισολογισμό  ως  μη  κυκλοφορούντα  ή  ως  κυκλοφορούντα, ανάλογα  με  τις  προθέσεις της 

διοίκησης της οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους. 

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. 

Επιµέτρηση µετά την αρχική αναγνώριση. Μετά  την  αρχική  αναγνώριση, τα  αποθέματα 

επιμετρώνται στην  κατ’ είδος  χαμηλότερη  αξία  μεταξύ  κόστους  κτήσης  και  καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος : 

1. α. Προσδιορίζεται, σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  της  μέσης  τιμής  ή  του  μέσου  κόστους  για  τα                                                                                                                           

.              παραγόμενα.    

β. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση 

από την οντότητα. Για αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές μέθοδοι μπορεί 

να δικαιολογούνται. 

  

7. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα  επιμετρούνται στο  αρχικό  κόστος  κτήσης, μείον  τα  χρησιμοποιημένα ποσά 

βάσει της αρχικής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης 

αξίας. 
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8. Υποχρεώσεις 

8.1.  Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις αναγνωρίζονται  αρχικά  στο  οφειλόμενο  ποσό τους. 

Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα 

με την ανάληψη των υποχρεώσεων δεν υπήρξαν. 

Μεταγενέστερα  της  αρχικής  αναγνώρισης, οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις 

επιμετρούνται στα οφειλόμενα ποσά. 

Τόκο ι χρηµατοο ικονοµ ι κών υποχρεώσεων . Οι  προκύπτοντες τόκοι  από τις 

χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις αναγνωρίζονται  ως  έξοδα  στα  αποτελέσματα. Δεν 

υπήρξαν τόκοι που βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων.  

Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης 

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μία χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνο όταν, 

η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Δεν προέκυψε τέτοια περίπτωση εντός της χρήσεως. 

Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται  σε 

οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και 

αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

8.2. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Οι  μη  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις αναγνωρίζονται  αρχικά  και  επιμετρώνται 

μεταγενέστερα  στο  ονομαστικό  ποσό που αναμένεται  να  απαιτηθεί για  το  διακανονισμό 

τους. 

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις. 

8.3.  Προβλέψεις. 

Οι  προβλέψεις αναγνωρίζονται  αρχικά  και  επιμετρώνται μεταγενέστερα  στο  ονομαστικό 

ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Ειδικότερα, 

οι  προβλέψεις για  παροχές σε  εργαζομένους  μετά  την  έξοδο  από την  υπηρεσία, 
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αναγνωρίζονται  και  επιμετρούνται είτε  στα  προκύπτοντα από τη  νομοθεσία  ονομαστικά 

ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

8.4.  Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων , συμπ εριλαμβανομένων των  προβλέψεων , 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 

Δεν υπήρξαν τέτοιου είδους διαφορές εντός της χρήσεως αναφοράς. 

9. Κρατικές επιχορηγήσεις 

10.1 Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. 

Οι  επιχορηγήσεις που έχουν  ληφθεί  για  πάγια περιουσιακά στοιχεία  αποσβένονται με  τον  ίδιο 

συντελεστή που αποσβένονται τα επιχορηγούμενα πάγια.  

 10.2 Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. 

Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων δεν υπήρξαν. 

10. Αναβαλλόμενοι φόροι. 

Μη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας.    

Η οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
τους. 

Άρθρο 29, παρ. 10, Ν. 4308/2014 : Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 

24 : 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Άρθρο  29, παρ. 11, Ν. 4308/2014 : Σε  περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων  στην  τιμή 

κτήσης: 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.  
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Παρ. 3. Πάγιο Ενεργητικό  

Άρθρο 29, παρ. 8, Ν. 4308/2014 : Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και 

άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:  
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Άρθρο 29, παρ. 26, Ν. 4308/2014 : Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην 

οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.  

Ενσώματα πάγια  κίνηση  έτους  2020

    

            

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

  

 
Αξία 
κτήσ.

Αυξήσ
εις

Μειώσε
ις

Υπερα
ξ.

Αξία 
κτήσ.

Αποσβ.
Αυξήσ
εις

Μειώσε
ις

Υπερ
αξ. Αποσβ.

Αναπ. 
Αξία

 
31/12/1

9 2020 2020  31/12/20
31/12/1

9 2020 2020  31/12/20 31/12/20

ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

           

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

597,05 0,00 0,00 0,00 597,05 597,03 0,00 0,00 0,00 597,03 0,02

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

597,05 0,00 0,00 0,00 597,05 597,03 0,00 0,00 0,00 597,03 0,02

   

ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ
Σ

  

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

9.958,7
0

14.413,
43

0,00 0,00 24.372,1
3

1.377,8
0

680,95 0,00 0,00 2.058,75 22.313,3
8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

2.600,0
0

0,00 0,00 0,00 2.600,00

2.599,9
8

0,00 0,00 0,00 2.599,98 0,02

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

41.533,
06 0,00 0,00 0,00

41.533,0
6

20.464,
99

2.290,0
0

0,00
0,00

22.754,9
9

18.778,0
7

ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

31.425,
31 11.659,6

8

0,00 0,00 43.084,9
9

24.766,
10

2.916,1
8

0,00

0,00 27.682,2
8

15.402,7
1

          

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 
ΠΑΓΙΩΝ 

85.517,
07

26.073,1
1

0,00 0,00 111.590,
18

49.208,
87

5.887,1
3

0,00 0,00 55.096,0
0

56.494,1
8

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ. 

86.114,
12

26.073,1
1

0,00 0,00 112.187,
23

49.805,
90

5.887,1
3

0,00 0,00 55.693,0
3

56.494,2
0
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Δεν υπάρχει οντότητα στην οποία συμμετέχει η εταιρεία ως εταίρος και ευθύνεται απεριόριστα. 

Άρθρο  29, παρ. 27, Ν. 4308/2014 : Η  επωνυμία και  η  έδρα  της  οντότητας  η  οποία καταρτίζει 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου 

αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση. 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

Άρθρο  29, παρ. 28, Ν. 4308/2014 : Η  επωνυμία και  η  έδρα  της  οντότητας  η  οποία καταρτίζει 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  μερικού  συνόλου  επιχειρήσεων, μέρος  του  οποίου 

αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων 

του στοιχείου της παραγράφου 27. 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

Άρθρο 29, παρ. 29, Ν. 4308/2014 : Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές  καταστάσεις, που αναφέρονται  στις  παραγράφους 27 και  28 στην 

περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές γίνεται αναφορά του 

σχετικού γεγονότος. 

 Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

Παρ. 4. Εταιρικό  κεφάλαιο. 

Άρθρο 29, παρ. 12, Ν.4308/2014 : Για την καθαρή θέση της οντότητας : 

α. Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης έχει ως εξής : 

γ.  Δεν μεταβλήθηκε το εταιρικό  κεφάλαιο της εταιρείας  κατά την κλειόμενη χρήση. 

δ. Δεν  υφίστανται  πιστοποιητικά συμμετοχής, μετατρέψιμοι  τίτλοι, δικαιώματα  αγοράς  τίτλων, 

δικαιώματα προαίρεσης ή παρόμοιοι τίτλοι ή δικαιώματα. 

Αριθμός
Ονομαστικ
ή Αξία

Διαφορά υπέρ 
το άρτιο

Συνολική 
αξία

Εταιρικά μερίδια 600 30,00 ευρώ 0,00 18.000,00
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ε. Για την κίνηση των λογαριασμών αποθεματικών παραπέμπουμε στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής 

Θέσης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων. 

στ. Δεν υπάρχουν ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης. 

Παρ. 5. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

Άρθρο 29, παρ. 16, Ν.4308/2014 : Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων 
ή  ενδεχόμενων  επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν  εμφανίζονται  στον  ισολογισμό  με 
ένδειξη  της  φύσης  και  της  μορφής  των  σχετικών  εξασφαλίσεων  που έχουν  παρασχεθεί. Κάθε 
δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου 
ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

Την κλειόμενη χρήση δεν σχηματίσθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις . 

και εμφανίζονται αφαιρετικά στις εμπορικές απαιτήσεις. 

H εταιρεία  έχει  περαιώσει φορολογικά  μέχρι  και  την  χρήση  2011, βάσει  του  Ν. 3888/2010. Oι 
φορολογικές  υποχρεώσεις της  Εταιρείας  δεν  έχουν  εξεταστεί  από τις  φορολογικές  αρχές  για  την 
κλειόμενη χρήση, τη χρήση 2020, 2019, 2018, 2017 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, με 
συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. 

Η  εταιρεία  κατά  πάγια τακτική  λογίζει  τόσο  τις  αποζημιώσεις προς το  προσωπικό όσο  και  τις 
προσαυξήσεις και τα πρόστιμα από φορολογικούς ελέγχους με την οριστικοποίηση αυτών. 

Άρθρο 29, παρ. 14, Ν.4308/2014 : Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά 
μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
  
Τράπεζα Πειραιώς  : Υποχρέωση αποπληρωμής δανείου  πέραν των  πέντε (5) ετών   από την  31/12/2020 
ποσού ευρώ 66.964,00.  

Άρθρο  29, παρ. 13, Ν.4308/2014: Το  συνολικό  χρέος  της  οντότητας  που καλύπτεται με  εξασφαλίσεις 
που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 

Δεν υπάρχουν οφειλές με εξασφαλίσεις. 

Παρ. 6. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

Άρθρο 29, παρ. 30, Ν.4308/2014 : Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών  και  εποπτικών συμβουλίων  στα  πλαίσια των  καθηκόντων  τους, καθώς  και  τις 
δεσμεύσεις  που προέκυψαν ή  αναλήφθηκαν  για  παροχές μετά  την  έξοδο  από την  υπηρεσία σε 
αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβούλου. 

Την κλειόµενη χρήση δεν χορηγήθηκαν τέτοιου είδους αμοιβές. 

Άρθρο  29, παρ. 30, Ν.4308/2014 : Τα  ποσά των  προκαταβολών και  πιστώσεων που χορηγήθηκαν  στα 
μέλη  διοικητικών, διαχειριστικών  και  εποπτικών συμβουλίων, με  μνεία  του  επιτοκίου, των  όρων 
χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, 
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καθώς  και  τις  δεσμεύσεις  που αναλήφθηκαν  για  λογαριασμό  τους, με  οποιαδήποτε εγγύηση. Τα 
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

Δεν υπάρχουν. 

Παρ. 7. Αποτελέσματα χρήσεως 

Άρθρο 29, παρ. 24, Ν.4308/2014 : Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες 
δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν 
ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών (Ο κύκλος 
εργασιών  λαμβάνεται  όπως καθορίζεται  στο  άρθρο  25, παρ. 6 και  7, δηλαδή  το  καθαρό  ύψος  του 
κύκλου  εργασιών  περιλαμβάνει τα  ποσά των  εσόδων  που πραγματοποιούνται από την  πώληση 
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της οντότητας 
από την  οποία έχουν  αφαιρεθεί  οι  εκπτώσεις πωλήσεων και  οι  υπέρ του  Δημοσίου  και  τρίτων 
εισπραττόμενοι φόροι) 

Την  παρούσα χρήση  ο  κύκλος  εργασιών  της  οντότητας  ανήλθε  στο  ποσό των  € 1.475.116,40 έναντι  € 
1.474.405,76 κατά την προηγούμενη χρήση και προέρχονται από πωλήσεις όπως αναλύονται κατωτέρω: 

Άρθρο  29, παρ. 23, Ν.4308/2014 : Για  τους  απασχολούμενους στην  οντότητα  κατά  τη  διάρκεια  της 
χρήσεως παρέχονται οι εξής πληροφορίες: 

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με 
το συνολικό κόστος τους: 
  Άτοµα   Αµοιβές κα έξοδα 
 Διοικητικών                 2                                                Μισθοί       € 61.127,24 
Εργατοτεχνίτες                     4 
                                                                                                    Κοινωνικές επιβαρύνσεις          € 15.021,14 

       Σύνολο                                 6                                                                                          €     76.148,38 

Άρθρο  29, παρ. 17, Ν.4308/2014 : Το  ποσό και  η  φύση  των  επιμέρους στοιχείων  των  εσόδων  ή  των 
εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση 
που από τον  παρόντα νόμο  προβλέπεται συμψηφισμός  εσόδων  και  εξόδων  γνωστοποιούνται τα 
σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού. 

δεν υπάρχει. 

Κύκλος εργασιών  

 31.12.2020

 Πωλήσεις 

'ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ    1.475.116,40 

EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ YΠΗΡΕΣΙΩΝ   0,00

Σύνολο
1.475.116,40 
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Άρθρο  29, παρ. 18, Ν.4308/2014 : Το  ποσό των  τόκων  της  χρήσεως  με  το  οποίο αυξήθηκε  το  κόστος 
απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20. 

Ποσό τόκων της χρήσεως με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του Ν. 4308/2014 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 10.513,88 

Παρ. 8. Διακανονισμοί της οντότητας που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

Άρθρο  29, παρ. 15, Ν.4308/2014 : Η  φύση  και  ο  επιχειρηματικός στόχος  των  διακανονισμών  της 
οντότητας, που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις 
των  διακανονισμών  αυτών  επί της  οντότητας, εφόσον  οι  κίνδυνοι  ή  τα  οφέλη  των  διακανονισμών 
αυτών  είναι  σημαντικά  και  εφόσον  η  δημοσιοποίηση των  κινδύνων  ή  οφελών  απαιτείται για  την 
εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. 

Δεν υπάρχουν. 

Παρ. 9. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Άρθρο  29, παρ. 31, Ν.4308/2014 : Οι  συναλλαγές  που πραγματοποιεί η  οντότητα  με  τα  συνδεδεμένα 
μέρη, περιλαμβανομένου και  του  ποσού αυτών  των  συναλλαγών, τη  φύση  της  σχέσης  του 
συνδεδεμένου  μέρους, καθώς  και  άλλα  πληροφοριακά στοιχεία  για  τις  συναλλαγές, τα  οποία είναι 
απαραίτητα για  την  κατανόηση  της  χρηματοοικονομικής  θέσης  της  οντότητας. Ανάλογες 
πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία  του  ισολογισμού. Οι  πληροφορίες για  τις  επιμέρους συναλλαγές  μπορούν να 
συναθροίζονται  ανάλογα  με  τη  φύση  τους, εκτός  εάν  απαιτούνται χωριστά  πληροφοριακά στοιχεία 
για  την  κατανόηση  των  επιπτώσεων των  συναλλαγών  του  συνδεδεμένου  μέρους  στη 
χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. 

Δεν υπάρχουν. 

Παρ. 10. Λοιπές πληροφορίες 

Άρθρο  29, παρ. 32, Ν.4308/2014 : Οι  συνολικές  αμοιβές  που χρεώθηκαν  κατά  την  περίοδο από τον 
νόμιμο  ελεγκτή  ή  το  ελεγκτικό  γραφείο  της  οντότητας, για  τον  έλεγχο  των  ετήσιων 
χρηματοοικονομικών  καταστάσεων, για  άλλες  υπηρεσίες διασφάλισης, για  συμβουλευτικές 
φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κατηγορία. 

Δεν ελέγχονται οι οικονομικές καταστάσεις. 

Άρθρο 29, παρ. 19, Ν.4308/2014 : Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. 

Προτείνεται να μη διανεμηθούν  τα κέρδη της χρήσεως 2020 στους μετόχους 

Άρθρο 29, παρ. 20, Ν. 4308/2014 : Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. 

Κατά την κλειόμενη χρήση δεν διανεμήθηκαν μερίσματα. 

Άρθρο  29, παρ. 21, Ν. 4308/2014 : Ο  λογιστικός  χειρισμός  των  ζημιών  της  χρήσεως, όταν  συντρέχει 
περίπτωση. 

Η ζημιά της χρήσεως να μεταφερθεί εις νέο. 
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Άρθρο  29, παρ. 22, Ν. 4308/2014 : Σε  περίπτωση αναγνώρισης  αναβαλλόμενων  φόρων, το  υπόλοιπο 
ισολογισμού  στην  αρχή  και  στο  τέλος  της  χρήσεως, καθώς  και  ανάλυση  της  κίνησής  του  κατά  τη 
διάρκεια της χρήσεως, με αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της χρήσεως και την 
καθαρή θέση. 

Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 

Άρθρο 29, παρ. 33, Ν. 4308/2014 : Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων 
με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο 
προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον είναι σημαντικά. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Άρθρο 29, παρ. 4, Ν. 4308/2014 : Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 
οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς 
και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 

Δεν  υπάρχουν παράγοντες που θέτουν  σε  κίνδυνο  την  προοπτική της  οντότητας  ως  συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. 

Παρ. 11. Σημαντικά  γεγονότα  που έχουν  επέλθει μετά  την  ημερομηνία  σύνταξης  των  ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Άρθρο 29, παρ. 9, Ν. 4308/2014 : Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της 
χρήσεως, τα  οποία δεν  αντικατοπτρίζονται στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων ή  στον  ισολογισμό  της 
κλειόμενης χρήσεως και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους. 

Δεν υπάρχουν τέτοιας φύσεως γεγονότα. 

11/10/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΕ»  

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 029328514000.  

Η Διαχειρίστρια Ο ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

ΜΑΡΙΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 
Π. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΩΙΤΗΣ  Π. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ  

ΑΟ 464049
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ 27567 
ΑΦΜ: 061498942
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Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και το άρθρο 56 του ν.4825/2021, η 

Διαχειρίστρια Μαρία – Ελπινίκη Μπισμπίκου, μετά την ματαίωση της συγκληθείσας για την 9η 

Ιουλίου 2021 Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας, 

καλεί τους εταίρους της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΕ» (εφεξής «Εταιρεία») σε Τακτική Συνέλευση την 22α Οκτωβρίου 2021, 

ημέρα   Παρασκευή  και  ώρα  19:00 μ.μ. στην  έδρα  της  Εταιρείας, όπου βρίσκονται  και  τα 

γραφεία  αυτής, στην  Τρίπολη Αρκαδίας, οδός  Τεγέας  αρ. 28, για  συζήτηση  και  λήψη 

αποφάσεων επί των παρακάτω Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και  έγκριση  των  Ετησίων  Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων  της  Εταιρείας 

Χρήσης 01.01.2020-31.12.2020 μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης. 

2. Εγκριση της συνολικής Διαχείρισης  των  Διαχειριστών για την Χρήση 01.01.2020-31.12.2020 

- Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσης 
01.01.2020 – 31.12.2020. 

3. Εγκριση καταβολής αμοιβών των εταίρων για την τρέχουσα Χρήση 2021 μέχρι ποσού 9.000 

ευρώ. 

4.  Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις 

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι εταίροι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, 

είτε  δι’ αντιπροσώπου συμμορφούμενοι  με  τις  οικείες  διατάξεις  του  νόμου  και  του 

Καταστατικού  της  Εταιρείας. Η  παρούσα πρόσκληση επιδίδεται στους  εταίρους  μέσω 

δικαστικού  επιμελητή, οκτώ  (8) τουλάχιστον  ημερολογιακές  ημέρες  πριν τη  Συνέλευση  των 

εταίρων.  

Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόµιµα και εµπρόθεσµα την παρούσα προς 
τους λοιπούς εταίρους της Εταιρείας α) κ.Κωνσταντίνο Μπισµπίκο του Παναγιώτη, κάτοικο Τρίπολης, 
οδός πάροδος Μεγάλου Αλεξάνδρου  και β) κ.Βασίλειο Χαρµπή του Ιωάννη, κάτοικο Λιανού Αρκαδίας, 
προς γνώση τους και για τις νόµιµες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς 
του. 

Τρίπολη, 11.10.2021 

Η Διαχειρίστρια της Εταιρείας 

Μαρία – Ελπινίκη Μπισμπίκου 
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	(Νόμος Υπ’ Αρίθ. 4308)
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