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ΕΤΗΣΙΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ηεο ρξήζεο 

από 1
ε
  Ηαλνπαξίνπ 2021  έσο  31

εο
 Γεθεκβξίνπ 2021 

 

 

ύκθσλα κε ην Ν. 4308/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ  2022 
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η
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ης
 Δεκεμβρίου 2021) 

Ποσά σε μονάδες € 

• ΔΣΖΗΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ TΖ ΥΡΖΖ 2021 

(01/01/2021-31/12/2021)  Γήισζε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3  ηνπ Ν. 4308/2014) 

 

Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο  εηαηξείαο ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ  ΗΚΔ, 

Νεθεινχδεο Θαιήο ηνπ Θξαζχβ. ,  ΔΜΠΟΡΗΚΖ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΦΔ, ΣΑΓΗΟΤ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΗ 

ΜΠΑΥΑΡΗΚΩΝ  

δειψλεη, φηη νη  ζπλεκκέλεο  Δηήζηεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2021 

έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα Ν.4308/2014.  

 

 
O Νφκηκνο εθπξφζσπνο 

 

Νεθεινχδεο Θαιήο  
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ΖΜ. 

 

31/12/2021 

 

31/12/2020 

 Έλαξμε  

ζηηο  

14/6/2017 

    Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

     Δλζώκαηα πάγηα 

     Αθίλεηα 

  

0,00 

 

0,00 

Λνηπφο εμνπιηζκφο 

  

65.829,50 

 

74.546,74 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 
  

(0,00) 

 

(0,00) 

ύλνιν 

  

65.829,50 

 
74.546,74 

Άπια πάγηα ζηνηρεία 

     Γαπάλεο αλάπηπμεο 

     Λνηπά άπια 

  

0,00 

 

0,00 

ύλνιν 

  

0,00 

 
0,00 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

     Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

  

5.585,83 

 

2.157,69 

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 

  

0,00 

 

0,00 

ύλνιν 

  

5.585,83 

 
2.157,69 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

  

  

 
  

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ 

  

71.415,33 

 
76.704,43 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

     Απνζέκαηα 

     Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα 

  

0,00 

 

0,00 

Δκπνξεχκαηα 

  

90.403,08 

 

48.864,23 

Πξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά 

  

258.846,21 

 

129.418,64 

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα 

  

10.595,85 

 

77.654,32 

ύλνιν 

  

359.845,14 

 
255.937,19 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο 

     Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

  

491.353,16 

 

290.691,73 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 

  

0,00 

 

0,00 

Λνηπέο απαηηήζεηο 

  

58.581,12 

 

49.132,35 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

  

0,00 

 

0,00 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα  

  

271,57 

 

28.507,58 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

  

722.835,21 

 

573.909,37 

ύλνιν 

  

1.273.041,06 
 

942.241,03 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ 

  

1.632.886,20 

 
1.198.178,22 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

  

1.704.301,53 

 
1.274.882,65 

 

     ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

     Καηαβιεκέλα θεθάιαηα 

     Μεηνρηθφ θεθάιαην 

  

25.000,00 

 

25.000,00 
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Ποσά σε μονάδες € 

Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην 

  

0,00 

 

0,00 

ύλνιν 

  

25.000,00 
 

25.000,00 

      Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν 

     Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ 

  

       40.813,84 

 

       28.914,94 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 

  

0,00 

 

0,00 

Κέξδε/(δεκίεο) εηο λένλ 

  

417.389,77 

 

237.977,93 

Τπφινηπν θεξδψλ πξνεγ. ρξήζεσλ 

  

105.462,69 

 

119.383,66 

ύλνιν 

  

563.666,30 
 

386.276,53 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 

  

588.666,30 

 
411.276,53 

Πξνβιέςεηο 

     Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

  

40.999,12 

 

35.911,34 

ύλνιν 

  

40.999,12 
 

35.911,34 

 

     ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

     Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

      Γάλεηα 

  

0,00 

 

0,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

  

0,00 

 

0,00 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

     Αλαβαιιφκελνη θφξνη - Τπνρξέσζε 

  

0,00 

 

0,00 

ύλνιν 

  

0,00 
 

0,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

     Σξαπεδηθά δάλεηα 

  

210.750,37 

 

160.528,93 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο  Μαθξνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ 

  

0,00 

 

0,00 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 

  

280.866,97 

 

174.679,28 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

  

124.644,19 

 

83.682,63 

Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 

  

98.382,02 

 

134.894,62 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

  

16.636,05 

 

15.629,14 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 

  

333.245,87 

 

252.509,64 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

  

10.110,64 

 

5.770,54 

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 

  

0,00 

 

0,00 

ύλνιν 

  

1.074.636,11 
 

827.694,78 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 

  

1.074.636,11 

 
827.694,78 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη 

Τπνρξεώζεσλ 

  

1.704.301,53 

 
1.274.882,65 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

     

 

ΖΜ. 
 

  01/01/2021 -   

31/12/2021 
 

  01/01/2020 -   

31/12/2020 

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο) 

  

2.954.060,70 

 

2.242.476,93 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 

  

   

(1.609.917,50) 

 

   

(1.195.355,08) 

Μηθηό Απνηέιεζκα 

  

1.344.143,20 
 

1.047.121,85 

 

     Λνηπά ζπλήζε έζνδα 

  

662,91 

 

716,56 

 

  

1.344.806,11 

 

1.047.838,41 

 

     Έμνδα ιεηη. Δξεπλψλ & Αλαπηχμεσο 

  

0,00 

 

0,00 

Έμνδα δηάζεζεο 

  

(626.620,75) 

 

(564.864,55) 

Έμνδα δηνίθεζεο 

  

(161.742,97) 

 

(144.084,17) 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θαζαξφ 

πνζφ) 

  

0,00 

 

0,00 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ 

ζηνηρείσλ 

  

0,00 

 

0,00 

Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 

  

    ( 4.297,74) 

 

    ( 3.809,92) 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 

  

9.152,27 

 

1.350,47 

Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ 

  

561.296,92 
 

336.430,24 

 

     Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 

  

4,70 

 

12,16 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

  

(19.267,66) 

 

(14.781,84) 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ 

  

542.033,96 
 

321.660,56 

 

Τπφινηπ. Απνηει. Πξνεγ. ρξήζεσλ 

  

0,00 

 

0,00 

Φφξνη εηζνδήκαηνο 

  

(124.644,19) 

 

(83.682,63) 

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 

  

417.389,77 
 

237.977,93 

 

           

• ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

• Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 
Ζ εηαηξεία «ΝΕΦΕΛΟΤΔΗ ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  ΙΚΕ»  

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία θαη παξαγσγή κπαραξηθψλ θαη θαθέ.  Ζ εηαηξεία  έρεη ηελ 

κνξθή ηεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο  Δπηρείξεζεο κε αξηζκ. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 142882004000 

θαη  ε  έδξα ηεο  είλαη  Η.Δ. ΚΟΡΟΒΑΓΚΟΤ 3 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σ.Κ. 54727  θαη  δελ  

απνηειεί  κέξνο  νκίινπ  εηαηξεηψλ. 

 

Οη θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο επξίζθνληαη ζηε Η.Δ. ΚΟΡΟΒΑΓΚΟΤ 3 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.   
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Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο 

ηελ  01/09/2022 θαη  έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΔΛΠ)   

Ν.4308/2014.  

 

Ζ εηαηξία θαηαηάζζεηαη σο κηθξή νληφηεηα ( κηθξέο αξ.1 παξ.2
α
 θαη 2β )  ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα λφκν 4308/2014 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

 

 

• Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξία 

• 2.1  Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2021 αθνξνχλ  ηελ ρξήζε 2021. Έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα  κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα  (ΔΛΠ) Ν.4308/2014 θαη είλαη νη 

πέκπηεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ 

λφκν θαη θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 37 «Πξψηε Δθαξκνγή» ηνπ Ν. 4308/2014 Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

 

 Οη ινγηζηηθέο  αξρέο πνχ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, έρνπλ εθαξκνζζεί ζηελ θιεηζκέλε 

πεξίνδν  πνπ παξνπζηάδεηαη. 

 

Ζ εηαηξία θαηαηάζζεηαη σο  κηθξή νληφηεηα, κε βάζε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4308/2014  

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα . Τπάξρεη ππνρξέσζε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  ζχκθσλα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 4308/2014 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, νη νπνίεο είλαη νη εμήο:  

 

 

1) Ζ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Ηζνινγηζκφο),  

2) Ζ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, 

3) Σν Πξνζάξηεκα (εκεηψζεηο). 

 

 

Οη παξνχζεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο  θαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ιφγσ ηνπ φηη ε 

εηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εληφπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηελ πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα  θαη ζπλεπψο απηέο είλαη ζχκθσλεο κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

 

 

 Ζ θαηάξηηζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην Ν. 4308/2014 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, απαηηεί ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη 

θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. εκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ 

δηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ 

θξίλεηαη θαηάιιεια. 

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη ηηο νπνίεο  εθάξκνζε  ε Δηαηξεία ηηο παξαζέηνπκε ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 
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• 2.2 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Λειηοςπγικό νόμιζμα και νόμιζμα παποςζίαζηρ. 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο  εηαηξείαο, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ 

λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί 

(ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο εηαηξείαο. 

 

Σςναλλαγέρ και ςπόλοιπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ 

ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ (spotexchangerate).   

Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε 

ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ 

λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη 

σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο 

αμίαο. 

 

• 2.3  Δλζώκαηα πάγηα 

 

Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ 

ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.  

 

 

Ωο   θφζηνο θηήζεσο  γηα ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηα  έπηπια   θαη  ηνλ ινηπφ  

εμνπιηζκφ επηιέρζεθε   ε αγνξαία αμία, ε  νπνία   ρξεζηκνπνηείηαη   σο  θφζηνο  εθθίλεζεο  

ηνπο  θαη’  απηή  ηελ  εκεξνκελία ηεο θηίζεο ηνπο.   

 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ 

παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ  

εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα  απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη 

ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζη’ απνηειέζκαηα φηαλ γίλνληαη. 

Οη πξνζζήθεο ζε αθίλεηα ηξίησλ, θαηαηάζζνληαη σο Δλζψκαηα Πάγηα ιφγσ  ηνπ φηη ε 

σθέιηκε δσή ηνπο  ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξίνδν κίζζσζεο.  

Οη πξνζζήθεο ζε αθίλεηα ηξίησλ,  απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίνδν κίζζσζεο. Οη 

απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

- Κηίξηα                                                               έσο 40 ρξφληα 

- Απηνθίλεηα – Ορήκαηα                                           6 – 12 ρξφληα 

- Μεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο θαη 

  ινηπφο εμνπιηζκφο (έπηπια & ινηπά)                       6 – 12 ρξφληα 

 

Γηα  ηα   πάγηα δελ  ππνινγίδνληαη  ππνιεηκκαηηθέο  αμίεο.  
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 Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε 

επαλεμέηαζε ζε θάζε   εηήζην ηζνινγηζκφ. 

 

 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ  ηελ  αλαθηήζηκε  αμία  ηνπο, 

νη δηαθνξέο (απνκείσζεο) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ  ηηκήκαηνο  πνπ 

ιακβάλεηαη  θαη  ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζη' 

απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 

 

• 2.4   Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

 

Σπρφλ επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ ηα αθίλεηα (γε ή θηήξην ή ηκήκα ελφο θηεξίνπ, ή θαη 

ηα δχν) πνπ είλαη ηδηφθηεηα ή θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη πξννξίδνληαη είηε 

γηα εθκίζζσζε, είηε γηα απνθφκηζε νθέινπο απφ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο, είηε θαη γηα ηα δχν, 

αιιά φρη γηα ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή πψιεζε απηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο.   

 

«Γελ πθίζηαηαη ε παξνύζα παξάγξαθνο 2.4» 

 

• 2.5 Απνκείσζε αμίαο Πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη Παύζε αλαγλώξηζεο 

απηώλ. 

 

Όια ηα Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ  αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο, 

αλεμάξηεηα αλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή, εηεζίσο 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη 

πξνθχςεη απνκείσζε θαη ε απνκείσζε απηή είλαη κφληκε, δειαδή δελ πξνβιέπεηαη θαηά ην 

ρξφλν πνπ έρεη πξνθχςεη φηη ζα αλαζηξαθεί θαη  νη  δεκηέο  βαξχλνπλ  ηα  απνηειέζκαηα  ηεο  

ρξήζεο  πνπ πξνθχπηνπλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα 

φηαλ πξνθχπηνπλ. Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαζηξέθνληαη ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ νη 

ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ παχνπλ λα πθίζηαληαη, εθηφο ηεο  πεξίπησζεο  ησλ  δεκηψλ  

πνπ  πξνέθπςαλ  απφ ηελ  απνκείσζε  ηεο ππεξαμίαο φπνπ  δελ αλαζηξέθνληαη νη δεκηέο. Ζ 

ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ κεηά ηελ αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε ην πάγην εάλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί ε δεκία 

απνκείσζεο. 

                                        
Έλα πάγην ζηνηρείν παχεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ φηαλ ην ζηνηρείν απηφ 

δηαηίζεηαη ή φηαλ δελ αλακέλνληαη πιένλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ή ηε 

δηάζεζή ηνπ.                                                       

Σν θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παχζε αλαγλψξηζεο παγίνπ ζηνηρείνπ 

πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο, αλ ππάξρεη, θαη 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ.  Σν θέξδνο ή ε δεκία απφ ηελ παχζε αλαγλψξηζεο 

παγίνπ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζην ρξφλν πνπ ην ζηνηρείν 

παχεη λα αλαγλσξίδεηαη, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ παξφληα λφκν.       
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• 2.6  πκκεηνρηθνί  ηίηινη 

 
Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, θαζψο θαη νη ινηπνί ζπκκεηνρηθνί 

ηίηινη, επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κείνλ δεκίεο απνκείσζεο φηαλ θξίλεηαη φηη απηέο 

(δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κφληκνπ ραξαθηήξα. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο 

έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ θαη αλαζηξέθνληαη ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ νη 

ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ παχνπλ λα πθίζηαληαη. Μεξίζκαηα απφ ηηο ελ ιφγσ επελδχζεηο 

αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζηα απνηειέζκαηα, θαηά ην ρξφλν πνπ εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα απηψλ. 
 

 

• 2.7 Λνηπά πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

 Αξρηθά επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο 

(νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο, εθηφο απφ ηα έληνθα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ ηα πνζά, ν ρξφλνο ιήμεψο ηνπο ή 

ην επηηφθην είλαη ζεκαληηθά, απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν).   

Εεκία απνκεηψζεσο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ. 

 Οη δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ θαη 

αλαζηξέθνληαη ζηα απνηειέζκαηα, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ παχνπλ λα 

πθίζηαληαη 

 

• 2.8  Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ 

θφζηνπο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Σν 

θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ 

άκεζσλ πιηθψλ.. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 

πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ 

ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Οη δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επηκέηξεζε ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία φηαλ απηή είλαη κηθξφηεξε 

ηνπ θφζηνπο θηήζεο, αλαγλσξίδεηαη ζηηο δεκίεο απνκείσζεο θαη επηβαξχλεη ην θφζηνο 

πσιήζεσλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξα απμεκέλσλ δεκηψλ 

απνκείσζεο απνζεκάησλ, ηα ζρεηηθά πνζά εκθαλίδνληαη ζην θνλδχιη «Απνκεηψζεηο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θαζαξφ πνζφ)» ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηελ 

εχινγε παξνπζίαζε. 

 

• 2.9  Απαηηήζεηο από πειάηεο  θαη  ινηπέο απαηηήζεηο 
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Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο  απαηηήζεηο, θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ 

απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη 

φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα 

πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ 

κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο 

δεκηάο απνκείσζεο   θαηαρσξείηαη  σο  έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

• 2.10 Πξνθαηαβνιέο δαπαλώλ θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

 
Οη πξνθαηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο (θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη 

κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά 

βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. Σα ινηπά κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη 

κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη αλαθηήζηκεο 

αμίαο.   

 

 

 

• 2.11 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο 

φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο  ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο  θαη 

ρακεινχ ξίζθνπ. 

• 2.12 Δηαηξηθό θεθάιαην,  απνζεκαηηθά θαη ππόινηπν θεξδώλ εηο λέν 

 

Σα εηαηξηθά κεξίδηα θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σν εηαηξηθφ θεθάιαην απνηειείηαη 

απφ 25.000 εηαηξηθά κεξίδηα αμίαο ελφο επξψ.  

 

χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο εηαηξηθήο λνκνζεζίαο, ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, θαηά ην πνζφ πνπ ηζνχηαη µε ην 5% ησλ εηήζησλ, κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ,  

είλαη ππνρξεσηηθή κέρξη λα θζάζεη ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ ην 1/3 ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ πξννξίδεηαη πξνο θάιπςε ησλ ζσξεπµέλσλ δεκηψλ,  

δηαλέκεηαη µφλν θαηά ηε δηάιπζε ηεο εηαηξίαο αθνχ πξψηα θαιπθζνχλ νη ζσξεπµέλεο  

δεκηέο.  

Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά δεκηνπξγνχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ αλαβνιή ηεο θνξνινγίαο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ 

θεξδψλ ή εηζπξαηηφκελσλ επηρνξεγήζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ελ ιφγσ θέξδε δελ ζα 

δηαλεκεζνχλ. Ο ζρεηηθφο θφξνο πνπ κεηαηίζεηαη, θαζίζηαηαη πιεξσηένο φπνηε ηα 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά δηαλεκεζνχλ, κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά 

ηελ δηαλνκή ηνπο.  

Σν ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν, αθνξά ζε θνξνινγεκέλα αδηαλέκεηα θέξδε ηεο θιεηφκελεο θαη 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαζψο θαη δηαθνξέο νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ 
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Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014 Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. 

 

• 2.13 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη 

κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά. Όηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

εκπεξηέρνπλ ή ηεθκαίξεηαη φηη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθά πνζά πνπ αθνξνχλ ηφθνπο ή/θαη 

δηαθνξέο ππέξ ή ππφ ηα άξηην ή/θαη αξρηθά θφζηε, νη ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο επηκεηξψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν. Οη πξνθχπηνληεο 

ηφθνη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (ηφθνη έμνδα). 

 

• 2.14   Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη κε ηελ αμία ηνπο  φηαλ ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ε 

επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί  θαη  ε  επηρείξεζε ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο φξνπο. 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ θφζηε, αλαβάιινληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κέζα ζε κία πεξίνδν ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη 

αληηζηνίρηζε κε ηα θφζηε πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ, 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελεο θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε 

ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

«Γελ πθίζηαηαη ε παξνύζα παξάγξαθνο 2.14» 

 

• 2.15  Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ζ εηαηξία κε βάζε  ην Ν.4308/2014, δελ αλαγλσξίδεη αλαβαιιφκελν θφξν.  

 

 

• 2.16 Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη 

κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. 

Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ, 

αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. 

 

• 2.17  Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

 

(α) Βπασςππόθεζμερ παποσέρ  
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Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο 

έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (θξαηηθή αζθάιηζε) φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Παξνρέο  κεηά  ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία κε  βάζε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112/20. Σν 

δνπιεκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ 

πεξίνδν πνπ αθνξά.  

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή. Ζ δέζκεπζε ηεο 

θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη  κε αλαινγηζηηθή ηερληθή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected  unitcreditmethod). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην  πνζνζηφ  απφδνζεο εηαηξηθψλ  Οκνιφγσλ  πνπ έρνπλ  εθδνζεί  απφ 

Διιεληθέο νληφηεηεο. 

 

• 2.18  Αλαγλώξηζε εζόδσλ- εμόδσλ. 

 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 

θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ 

εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

(α) Πωλήζειρ αγαθών και  παποσή  ςπηπεζιών 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε επηρείξεζε παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, 

δει. κεηαβηβάδνληαη νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θπξηφηεηά ηνπο θαη ηα  αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο, θαζψο επίζεο θαη ε είζπξαμε 

ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο 

ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, ην έζνδν 

θαηαρσξείηαη ζηηο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. Δλαιιαθηηθά 

θαη φηαλ δελ ππάξρεη νπζηψδεο επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα έζνδα 

απφ παξνρή ππεξεζηψλ επηκεηξψληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο ζχκβαζεο. 

 

(β) Έζοδα από ηόκοςρ 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

(γ) Έζοδα από δικαιώμαηα. 

Σα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

(δ) Μεπίζμαηα 

Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή 

φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην φξγαλν πνπ είλαη θαηά λφκν αξκφδην λα ηα ρνξεγεί. 

(ε) Έξοδα 

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αξρήο ηνπ 

δνπιεπκέλνπ. 

 

 

• 2.19  Μηζζώζεηο 
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Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο 

δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

Οη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε 

ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο  απνηηκψκελα, θαηά ηελ ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο ή εθφζνλ είλαη κηθξφηεξε ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ 

κηζζσκάησλ. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ πψιεζε θαη επαλακίζζσζε 

θαηαρσξνχληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ε ζεηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

ινγηζηηθή ηνπ αμία θαηαρσξείηαη σο αλαβαιιφκελν έζνδν. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ 

εθκηζζσηή θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Οη 

κηζζσηηθέο πιεξσκέο κεξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε θαηαβνιή ππνρξέσζεο 

κε ηξφπν πνπ λα δίλεη ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαηαρσξείηαη ζηα έμνδα εθηφο εάλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε 

ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

• 2.20  Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, Ν. 4172/2012, 

επηβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα  δηαλεκφκελα  θέξδε  ηα  εμήο: 

 

 

Γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε δηαλνκή θεξδψλ απαηηείηαη 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ. 

 

Κάζε έηνο θαη πξηλ απφ θάζε δηαλνκή θεξδψλ πξέπεη λα θξαηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα 

εηθνζηφ ( 1/20) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Σν 

απνζεκαηηθφ απηφ κπνξεί κφλν λα θεθαιαηνπνηείηαη ή λα ζπκςεθίδεηαη κε δεκίεο. Πξφζζεηα 

απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή λα απνθαζίδνληαη απφ ηνπο 

εηαίξνπο.  

 

Γηα λα δηαλεκεζνχλ θέξδε, πξέπεη απηά λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη εηαίξνη απνθαζίδνπλ γηα ηα θέξδε πνπ ζα δηαλεκεζνχλ. Σν θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα νξίδεη ειάρηζηε ππνρξεσηηθή δηαλνκή θεξδψλ. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζηα θέξδε είλαη αλάινγε πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ έρεη 

θάζε εηαίξνο. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη γηα νξηζκέλν ρξφλν, πνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηε δεθαεηία, θάπνηνο εηαίξνο ή εηαίξνη δελ κεηέρνπλ ή κεηέρνπλ πεξηνξηζκέλα 

ζηα θέξδε ή ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ή φηη έρνπλ δηθαίσκα ιήςεο πξφζζεησλ θεξδψλ.  

 

 

• 2.21 Λνηπέο  Πξνβιέςεηο 
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Οη ινηπέο πξνβιέςεηο δηελεξγνχληαη  φηαλ  ππάξρεη  λνκηθή  ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε, σο 

απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα  ηε ηαθηνπνίεζε ηεο δέζκεπζεο θαη ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα 

εθηηκεζεί  αμηφπηζηα. 

 

 

• 2.22  εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Ζ επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ 

θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, ζηηο ινγηζηηθέο 

αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 

 

• 2.23 Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

θαη δηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

 
Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη νη δηνξζψζεηο ιαζψλ, αλαγλσξίδνληαη 

αλαδξνκηθά κε ηε δηφξζσζε: 

 

α) Σσλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο θαζαξήο 

ζέζεο, γηα ηελ ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο 

ζπγθξηηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, θαη 

β) Σσλ εζφδσλ, θεξδψλ, εμφδσλ θαη δεκηψλ, φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε επί ησλ ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. 

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία 

δηαπηζηψλεηαη φηη πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο, 

θαηά πεξίπησζε. Οη αιιαγέο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

Ζ δηφξζσζε ησλ ιαζψλ δηελεξγείηαη άκεζα θαηά ηνλ εληνπηζκφ 

 

 

 

3  Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη κεηαβνιή ηνπο κέζα ζηελ 

θιεηφκελε  ρξήζε, θαζψο θαη ζηελ πξνεγνχκελε , έρνπλ σο εμήο:   

Λφγσ έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηελ ρξήζεο πνπ έθιεηζε , δελ ππάξρνπλ 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

 

 

 

 

 

 

 



ΝΕΦΕΛΟΤΔΗ ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  ΙΚΕ  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΣΑΓΙΟΤ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΜΠΑΥΑΡΙΚΩΝ   

ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 142882004000 

Α.Φ.Μ. 800847631  

Ετήσιες χρηματοοικονομικζς καταστάσεις της χρήσης 2021  
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Ποσά σε μονάδες € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KΑΣΑΣΑΖ  ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ  ΔΝΩΜΑΣΩΝ ΠΑΓΗΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021 

      
 

    

Αμία θηήζεσο ή 

απνηίκεζεο  
Γήπεδα & 

Οηθφπεδα  

Κηίξηα & 

θηηξηαθέο  

εγθαηαζηάζεηο 
Μεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο  
Μεηαθνξηθά 

κέζα  

Έπηπια, 

ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

θαη ινηπά 

πάγηα  

χλνιν 

Λνηπνχ 

εμνπιηζκνχ 
Καηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ  

2021  0,00  14.603,54 74.029,61 23.655,00  44.309,16  156.597,31 

Πξνζζήθεο  

01/01/2021-

31/12/2021                 0,00  0,00 0,00 0,00  1.300,00  1.300,00 
Πσιήζεηο-

δηαγξαθέο    0,00 (0,00) (0,00)  (0,00)  (0,00) 
Καηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 

2021  0,00  14.603,54 74.029,61 23.655,00  45.609,16  157.897,31 

           
πζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο           
Καηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2021  0,00  (1.361,72) (28.156,92) (9.474,93)  (43.057,00)    (82.050,57)) 

Πξνζζήθεο  

01/01/2021-

31/12/2021    (551,74) (6.155,51) (1.820,00)  (1.489,99)    (10.017,24) 
Πσιήζεηο-

δηαγξαθέο    0,00 (0,00) (0,00)  (0,00)  (0,00) 

Καηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 

2021  0,00  (1.913,46) (34.312,43) (11.294,93)  (44.546,99)  (92.067,81) 

           
Αλαπφζβεζηε 

αμία           
Καηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 

2021  0,00  12.690,08 39.717,18 12.360,07  1.062,17  65.829,50 
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Ποσά σε μονάδες € 

 

 

 
KΑΣΑΣΑΖ  ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ  ΔΝΩΜΑΣΩΝ ΠΑΓΗΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 01/01/2020 - 31/12/2020 

      
 

    

Αμία θηήζεσο ή 

απνηίκεζεο  
Γήπεδα & 

Οηθφπεδα  

Κηίξηα & 

θηηξηαθέο  

εγθαηαζηάζεηο 
Μεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο  
Μεηαθνξηθά 

κέζα  

Έπηπια, 

ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

θαη ινηπά 

πάγηα  

χλνιν 

Λνηπνχ 

εμνπιηζκνχ 
Καηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ  

2020  0,00  14.603,54 58.974,51 23.655,00  41.759,16  138.992,21 

Πξνζζήθεο  

01/01/2020-

31/12/2020                 0,00  0,00 15.055,10 0,00  2.550,00  17.605,10 
Πσιήζεηο-

δηαγξαθέο    0,00 (0,00) (0,00)  (0,00)  (0,00) 
Καηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 

2020  0,00  14.603,54 74.029,61 23.655,00  44.309,16  156.597,31 

           
πζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο           
Καηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2020  0,00  (809,98) (22.664,37) (7.654,93)  (40.317,03)    (71.446,31) 

Πξνζζήθεο  

01/01/2020-

31/12/2020    (551,74) (5.492,55) (1.820,00)  (2.739,97)    (10.604,26) 
Πσιήζεηο-

δηαγξαθέο    0,00 (0,00) (0,00)  (0,00)  (0,00) 

Καηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 

2020  0,00  (1.361,72) (28.156,92) (9.474,93)  (43.057,00)  (82.050,57) 

           
Αλαπφζβεζηε 

αμία           
Καηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 

2020  0,00  13.241,82 45.872,69 14.180,07  1.252,16  74.546,74 

 
 
 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

4   Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

 

Επενδύζεις  ζε  Ακίνηηα  01/01/2021-31/12/2021    

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο  Γήπεδα & Οηθόπεδα  

Κηίξηα & 

θηηξηαθέο  

εγθαηαζηάζεηο  ΤΝΟΛΟ  

Καηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020  0,00  0,00  0,00  

Πξνζζήθεο  1/1/-31/12/2020    0,00  0,00  

Πσιεζέληα  πάγηα    0,00  0,00  



ΝΕΦΕΛΟΤΔΗ ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  ΙΚΕ  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΣΑΓΙΟΤ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΜΠΑΥΑΡΙΚΩΝ   

ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 142882004000 
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Ετήσιες χρηματοοικονομικζς καταστάσεις της χρήσης 2021  
  (1

η
  Ιανουαρίου 2021 – 31

ης
 Δεκεμβρίου 2021) 

Ποσά σε μονάδες € 

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021  0,00  0,00  0,00  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο        

Καηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021  0,00  0,00  0,00  

Πξνζζήθεο  1/1/-31/12/2021    0,00  0,00  

Πσιεζέληα  πάγηα        

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021  0,00  0,00  0,00  

Αλαπόζβεζηε αμία        

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021  0,00  0,00  0,00  

        

 Επενδύζεις  ζε  Ακίνηηα  01/01/2020-31/12/2020   

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο  Γήπεδα & Οηθόπεδα  

Κηίξηα & 

θηηξηαθέο  

εγθαηαζηάζεηο  ΤΝΟΛΟ  

Καηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020  0,00  0,00  0,00  

Πξνζζήθεο  1/1/-31/12/2020  0,00  0,00  0,00  

Πσιεζέληα  πάγηα      0,00  

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020  0,00   0,00  0,00  

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο        

Καηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020  0,00  0,00  0,00  

Πξνζζήθεο  1/1/-31/12/2020    0,00  0,00  

Πσιεζέληα  πάγηα        

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020  0,00  0,00  0,00  

Αλαπόζβεζηε αμία        

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020  0,00  0,00  0,00  

        
 

 

Οη  αλσηέξσ επελδχζεηο ζε αθίλεηα, αθνξνχλ  κέξνο  ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ  

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

«Γελ πθίζηαηαη ε παξνύζα παξάγξαθνο 4.» 

 

 

5   Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

 

O αλσηέξσ ινγαξηαζκφο αθνξά θπξίσο ηηο δνζείζεο εγγπήζεηο. 

 

 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

Δγγχεζε ελνηθίνπ GMI LIVE ΤΝΔΓ. 250,00 250,00 

Δγγπήζεηο Olympic ΔΜΠ..ΑΔ ππνθαη. Αζήλα 1.030,83 1.030,83 
Δγγπήζεηο ΓΔΖ Γνλαηά - Πεξηζηέξη -45,00 505,00 

Δγγχεζε ελνηθίνπ Καξακαλιήο Αμέμαλδ. 4.0000,00 0,00 

Δγγπήζεηο ΓΔΖ 11
ν
 ρηι. Θεζζαινλίθεο-Καηεξ. 350,00 0,00 

   

   

ύλνιν 5.585,83 2.157,69 
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Ποσά σε μονάδες € 

 

 

 
Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαη ηα αληίζηνηρα κηζζψκαηα ηεο πεξηφδνπ 

βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 
 

6   Απνζέκαηα 

 

Σα θαηά νκάδα ππφινηπα, ζε αμίεο, έρνπλ σο εμήο:   

 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

Δκπνξεχκαηα 90.403,08 48.864,23 

Μείνλ:   Απνκείσζε (0,00) (0,00) 

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα 0,00 0,00 

Μείνλ:   Απνκείσζε (0,00) (0,00) 

Πξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά 258.846,21 129.418,64 

Μείνλ:   Απνκείσζε (0,00) (0,00) 

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα 10.595,85 77.654,32 

ύλνιν 359.845,14 255.937,19 

 

Σα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα, αλαιψζηκα θηι.) απνηηκήζεθαλ ζηελ 

θαη’ είδνο ρακειφηεξε  ηηκή, κεηαμχ  ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο 

ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο  ηνπο. 

 

Ζ ηηκή θηήζεσο πξνζδηνξίζζεθε κε ηε κέζνδν ηεο κέζεο ζηαζκηθήο ηηκήο  

 

 

7 Δκπνξηθέο  απαηηήζεηο 

 

 Έρνπλ σο εμήο: 

 

 31/12/2021 31/12/2020 
Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  335.696,15 203.802,41 
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 9.743,80 0,00 
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζε θαζπζηέξεζε 0,00 0,00 
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζε εγγχεζε 145.913,21 86.889,32 
Απνιεζζείζεο επηηαγέο 0,00 0,00 
Δπηζθαιείο - επίδηθεο απαηηήζεηο 0,00 0,00 
    Μείνλ:   Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (0,00) (0,00) 

ύλνιν 491.353,16 290.691,73 
 

 

 

Γελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζε ζρέζε µε ηηο απαηηήζεηο απφ 

πειάηεο, θαζψο  ππάξρεη δηαζπνξά πειαηψλ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ειαρηζηνπνηείηαη. 

 

 

8 Λνηπέο  απαηηήζεηο 
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Ποσά σε μονάδες € 

Έρνπλ σο εμήο: 

 

  31/12/2021 31/12/2020 
Απαηηήζεηο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ                  0,00                 0,00 

Αληηπξφζσπνη παξαθαηαζήθεο                  0,00                   0,00 

Λ/ζκνί  δηαρ/ζεσο πξνθ/ιψλ & πηζηψζεσλ   0,00  0,00  
Λνηπέο απαηηήζεηο 58.581,12 49.132,35 
Δθπηψζεηο επί αγνξψλ ρξήζεσο ππφ δηαθαλνληζκφ                     0,00                   0,00 

ύλνιν 58.581,12 49.132,35 
 

 

9 Πξνπιεξσκέλα έμνδα & έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 

 

Έρνπλ σο εμήο: 

 
  31/12/2021 31/12/2020 
Δλνίθηα πξνπιεξσκέλα 0,00 0,00 

Αζθάιηζηξα 166,57 167,99 

Σέιε θπθινθνξίαο 105,00 105,00 

πληεξήζεηο 0,00 0,00 

Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ 0,00  0,00  

πλδξνκέο 0,00  0,00  

Γηάθνξα έμνδα πξνπιεξσκέλα 0,00  0,00  

Αγνξέο ππφ παξαιαβή 0,00 21.622,60 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0,00 6.611,99 

ύλνιν 271,57 28.507,58 

 

 

10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζην ηακείν ηεο Δηαηξείαο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 

δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε. 

 

 31/12/2021 31/12/2020 
Σακείν 579.294,14 434.273,12 
Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 143.541,07 139.636,25 

ύλνιν 722.835,21 573.909,37 
 

 

 

11 Αηνκηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην 

 
 

Σν εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, πνζνχ  25.000,00 είλαη πιήξσο θαηαβιεκέλν.  
 

 

12 Απνζεκαηηθά 

 

χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο εηαηξηθήο λνκνζεζίαο, γηα ηελ δεκηνπξγία 

«ηαθηηθνχ  απνζεκαηηθνχ», ε εηαηξεία καο είλαη Τπφρξεε ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ 
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απνζεκαηηθνχ  θαηά 1/20 επί ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο κεηά ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο 

κνξθήο ηεο επηρείξεζεο ήηνη γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2021, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 20.869,49 

επξψ. 

 

 

13 Τπνρξεώζεηο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, γηα ηελ 

κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα µε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, κε  

βάζε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112/20, πξνζκεηξείηαη θαη απεηθνλίδεηαη µε βάζε ην αλακελφκελν 

λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε µε ηνλ πξνβιεπφκελν 

ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. Οη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 7 %, εηήζηα αχμεζε απνδνρψλ 0 %, ειηθία θαλνληθήο απνρψξεζεο 

67 έηε, πηζαλφηεηα απνρψξεζεο: 31-40 εηψλ 3%, άλσ ησλ 40 εηψλ 3% . 

 

 

 31/12/2021 31/12/2020 
Καζαξή ππνρξέσζε ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 35.911,34 33.043,30 

Κφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο 5.087,78 2.868,04 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 0,00 0,00 

Κφζηνο πξνυπεξεζίαο   

Κφζηνο ηεξκαηηζκνχ  δηαθαλνληζκψλ 0,00 0,00 

Παξνρέο πιεξσζείζεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 0,00 0,00 

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο(δεκηά) ζηελ ππνρξέσζε 0,00 0,00 

Καζαξή ππνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκό 40.999,12 35.911,34 

 

 

 

 

 

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπο, έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Αξηζκόο πξνζσπηθνύ 31/12/2021 31/12/2020 

Μηζζσηνί   18 16 

Ζκεξνκίζζηνη 2 3 

ύλνιν 19 19 

   

Κόζηνο  Μηζζνδνζίαο 
01/01/21-

31/12/21 
01/01/20-

31/12/20 
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 352.683,43 330.102,37 
Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο θαη βνεζήκαηα           0,00 0,00 

Απνδεκηψζεηο απνιχζεσλ 0,00 0,00 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ  απφ ηελ 

ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε 5.087,78 2.868,04 
Παξεπφκελεο παξνρέο 14.631,59 15.478,48 
ύλνιν 372.402,80 348.448,89 
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14 Γάλεηα 

 

Αλαιχνληαη σο εμήο:    

 

 31/12/2021  31/12/2020 

Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο  - 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 0,00 0,00 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο   

Λνηπά   

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 0,00 0,00 

   

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα   
Βξαρππξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα 210.750,37 160.528,93 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο Οκνινγηαθψλ  

δαλείσλ 0,00 0,00 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 0,00 0,00 
   

ύλνιν δαλείσλ 210.750,37 160.528,93 
 

 

Ζ εμππεξέηεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ έρεη σο εμήο: 

 

 31/12/2021  31/12/2020 
Μέζα ζε 2 έηε 210.750,37 160.528,93 
Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 0,00 0,00 
Άλσ ησλ 5 εηψλ 0,00 0,00 

 

 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηαπηίδνληαη πεξίπνπ κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο. 

 

Ζ εηαηξεία γηα ηνπο δνπιεπκέλνπο ηφθνπο εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο 

θαη  επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε δηαρεηξηζηηθήο  πεξηφδνπ. 

 

Σν ζπλνιηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

εηαηξείαο ην 2021 θαη ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ππνρξεψζεηο βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ 

ρνξεγήζεσλ  πνπ θέξνπλ ηφθν ζε βάζε θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ  αλήιζαλ ζε 11.719,21 επξψ  

θαη πνζφ 7.548,45 απφ δηάθνξα έμνδα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, κε ζπλνιηθφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 19.267,66 επξψ. 

 

 

 

 

 

 

 

15 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Έρνπλ σο εμήο: 
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ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 31/12/2021 31/12/2020 
Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο   199.620,64 105.148,66 
Δπηηαγέο πιεξσηέεο 81.246,33 69.530,62 
ύλνιν 280.866,97 174.679,28 
   
   
ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 31/12/2021 31/12/2020 
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 0,00 0,00 
Μεξίζκαηα πιεξσηέα 260.600,00 177.600,00 
Πηζησηέο δηάθνξνη 72.645,87 74.909,64 

ύλνιν 333.245,87 252.509,64 
 

 

Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο είλαη πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε θαη δελ ππάξρνπλ 

ιεμηπξφζεζκεο   ππνρξεψζεηο, θαζψο επίζεο νη  εχινγεο αμίεο ηνπο ζπκπίπηνπλ πεξίπνπ κε 

ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο. 

 

 

 

 

16 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

 

Έρνπλ σο εμήο: 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

Γεδνπιεπκέλεο εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ 0,00 62,80 

Σειεθσληθά έμνδα δνπιεπκέλα 981,48 703,64 

Αζθάιηζηξα 190,93 0,00 

Φσηηζκφο έμνδα  δνπιεπκέλα 324,77 0,00 

Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο  δνπιεπκέλν 0,00 0,00 

Έμνδα κεηαθνξψλ  0,00 0,00 

Έμνδα ηφθσλ δνπιεπκέλα 0,00 0,00 

Έμνδα ρξεζ.δνπι.θξαηεζ.ππέξ δεκνζίνπ 81,00 0,00 

Έμνδα απνζήθεπηξα δνπιεπκέλα 8.532,46 5.004,10 

ύλνιν 10.110,64 5.770,54 

 

 

17 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε θαη Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 

 

Έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 31/12/2021 31/12/2020 

ΦΠΑ 20.587,92 28.282,54 

Φφξνη - ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 5.717,25 5.377,20 

Φφξνη - ηέιε ακνηβψλ ηξίησλ 25,00 300,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 124.644,19 83.682,63 
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Φφξνο εηζνδεκ. Φνξνινγ. Κεξδψλ-κεξίζκ. 0,00 20.000,00 

Λνηπνί θφξνη - ηέιε 537,64 277,62 

Φφξνη-Σέιε-ΦΠΑ ζε ξχζκηζε 71.514,21 80.657,26 

ύλνιν 223.026,21 218.577,25 

 

 

 

 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 31/12/2021 31/12/2020 

Η.Κ.Α. 16.636,05 15.629,14 

Λνηπά ηακεία θχξηαο αζθάιηζεο                     0,00                     0,00 

Δπηθνπξηθά ηακεία                    0,00                    0,00 

ύλνιν 16.636,05 15.629,14 

 

 

 

18 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 
Ζ εηαηξία κε βάζε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ην Ν.4308/2014, δελ αλαγλσξίδεη 

αλαβαιιφκελν θφξν. πλεπψο  ηα  απνηειέζκαηα  επηβαξχλνληαη  κφλν  κε  ηνλ  

αλαινγνχληα  θφξν πνπ  πξνθχπηεη  κε  βάζε  ηα  θνξνινγεηέα  θέξδε θαη  δελ  έρνπλ  

αλαγλσξηζζεί  αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο- ππνρξεψζεηο απφ θφξν  εηζνδήκαηνο. 

 

Ζ  εηαηξεία  ιφγσ  θεξδψλ έρεη  θνξνινγηθή ππνρξέσζε     γηα ηξέρσλ  θφξν εηζνδήκαηνο 

πνζφ 124.644,19 θαη πξνθαηαβνιή  99.715,35 κε  ππφινηπν  58.577,84  απαίηεζε 

πξνθαηαβνιήο πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

 

Ζ εηαηξεία έρεη αλέιεγθηεο ηηο ρξήζεο 2017, 2018, 2019,2020,2021. 

 
 

19 Αλάιπζε ησλ Δζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ 

 

• 19.1  Αλάιπζε Πσιήζεσλ 

 
1/1/2021-31/12/2021 

Πσιήζεηο  Δζσηεξηθνύ Δμσηεξηθνύ  ύλνια 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 1.309.981,91 31.544,60 1.341.526,51 

Πσιήζεηο πξντφλησλ 1.322.186,43 184.487,30  1.506.673,73 

Πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ 0,00 0,00  0,00 

Παξνρή ππεξεζηψλ 0,00 105.860,46 105.860,46 

  ύλνια 2.632.168,34 321.892,36 2.954.060,70 

 

 
1/1/2020-31/12/2020 

Πσιήζεηο  Δζσηεξηθνύ Δμσηεξηθνύ  ύλνια 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 910.966,00 22.469,50 933.435,50 
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Πσιήζεηο πξντφλησλ 1.150.643,67 142.448,30  1.293.091,97 

Πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ 0,00 0,00  0,00 

Παξνρή ππεξεζηψλ 0,00 15.949,46 15.949,46 

  ύλνια 2.061.609,67 180.867,26 2.242.476,93 

 

 

• 19.2   Κόζηνο πσιήζεσλ, Έμνδα ιεηη. Δξεπλώλ & Αλαπηύμεσο, έμνδα πσιήζεσλ θαη 

έμνδα δηνίθεζεο θαη’ είδνο 

 

ΑΝΑΛΤΖ  ΓΑΠΑΝΩΝ  ΚΑΣ' ΔΗΓΟ 

01/01/2021 - 

31/12/2021 

01/01/2020 - 

31/12/2020 

Αγνξέο   εκπνξεπκάησλ, εκηέηνηκσλ, εηνίκσλ & 

ππνπξντφλησλ 1.609.917,50 1.204.348,89 

ύλνιν 1.609.917,50 1.195.355,08 

Έμνδα:     

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 367.315,02 345.580,85 

Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο  απνιχζεσο  ηνπ  

πξνζσπηθνχ 0,00 0,00 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ  απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε 5.087,78 2.868,04 

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 16.255,00 25.537,00 

Παξνρέο ηξίησλ 219.762,85 164.124,58 

Δλνίθηα 37.641,93 29.725,80 

Φφξνη - ηέιε 11.017,92 10.188,17 

Έμνδα κεηαθνξάο 80.390,01 70.064,16 

Έμνδα πξνβνιήο & δηαθεκίζεσο 22.180,34 28.940,75 

Γηάθνξα έμνδα 13.607,85 21.315,11 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ & άυισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 10.017,24 10.604,26 

ύλνιν 788.363,72 708.948,72 

Γεληθό ύλνιν 2.398.281,22 1.904.303,80 

    

• 19.3   Άιια έζνδα - έμνδα 

 

 

ΛΟΗΠΑ ΤΝΖΘΖ ΔΟΓΑ 
01/01/2021 - 

31/12/2021 
01/01/2020 - 

31/12/2020 

Γηάθνξα πξφζζεηα έζνδα πσιήζεσλ 62,91  116,56  

Πξνκήζεηεο - κεζηηείεο 
 

0,00  
 

0,00  
Δλνίθηα θηηξίσλ 600,00  600,00  
Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο αγαζψλ 0,00  0,00  
Λνηπά έζνδα 0,00 0,00 
ύλνια 662,91 716,56 
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ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ 
01/01/2021 - 

31/12/2021 
01/01/2020 - 

31/12/2020 
Φνξνι. πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 3.484,24  2.476,19  
Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 0,00  0,00  
Λνηπά έθηαθηα έμνδα 813,50 1.217,23 
Σαθηνπνηήζεηο ππνινίπσλ   0,00    0,00  
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο σο έμνδν 0,00 116,48 

Έμνδα  πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00  0,02  

ύλνια 4.297,74 3.809,92 

 

 

 

 

ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΚΔΡΓΖ 
01/01/2021 - 

31/12/2021 
01/01/2020 - 

31/12/2020 
Έζνδα  πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00  0,00  
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο   0,00  0,00  
Λνηπά έθηαθηα έζνδα 8.806,14  1.350,47  
Έθηαθηα θέξδε 346,13  0,00  
χλνια 9.152,27 1.350,47 

 

 

 

• 19.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 

      01/01/2021 - 

31/12/2021 
01/01/2020 - 

31/12/2020 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα (19.267,66) (14.781,84) 
Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα   4,70 12,16 
χλνιν     (19.262,96) (14.769,68) 

 

 

 

20 πλαιιαγέο θαη Τπόινηπα µε πλδεδεκέλα Πξόζσπα 

 

1  ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ & ΔΣΑΗΡΟΤ  ΣΖ Η.Κ.Δ.   

Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο  2021                            10.000,00 

2  ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΜΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ & ΔΣΑΗΡΟΤ ΣΖ Η.Κ.Δ. 

Τπφινηπα ππνρξεψζεσλ κε 31.12.2021                                                                11.183,68 

  

3  ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ & ΔΣΑΗΡΟΤ ΣΖ Η.Κ.Δ 

Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο  2020                                      15.000,00 
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4  ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΜΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ & ΔΣΑΗΡΟΤ ΣΖ Η.Κ.Δ.  

Τπφινηπα ππνρξεψζεσλ κε 31.12.2020                                                                           14.939,02 

                                                                                                                              

  

 

 

 

21 Δλδερόκελα- εγγπεηηθέο- εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο  θαη ινηπά 

 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια 

ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα 

πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. ηα πιαίζηα ησλ 

ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο   εηαηξείαο, δελ έρνπλ εθδνζεί ππέξ απηήο, απφ ηξάπεδα, 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηξίηνπο. Γελ αλακέλνληαη 

πξφζζεηεο πιεξσκέο, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο  εηαηξείαο. 

 

Δπί ηνπ θηηξίνπ  δελ ππάξρνπλ πξνζεκεηψζεηο γηα ηελ θάιπςε Σξαπεδηθνχ δαλείνπ. 

 

22 Γεζκεύζεηο 

 

 

Κεθαλαιοςσικέρ δεζμεύζειρ   

Γελ ππάξρνπλ νπζηψδεηο δεζκεχζεηο. 

 

Μιζθώζειρ 

Οη κειινληηθέο θαηαβνιέο απφ ζπκβάζεηο γηα ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ θαη αθηλήησλ κέρξη 

ην έηνο 2022 αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ πεξίπνπ,  γηα ελνηθηάζεηο απηνθίλεησλ  ζε 6.555,27 θαη 

ελνηθηάζεηο αθηλήησλ ζε 49.383,00.  

 

23 Δθηηκήζεηο 

 

 Ζ δηνίθεζε ζα απμήζεη ηηο απνζβέζεηο φηαλ νη σθέιηκεο δσέο θαηαζηνχλ κηθξφηεξεο ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ή ζα κεηψζεη ηηο αμίεο ησλ παγίσλ πνπ έρνπλ 

απαμησζεί ηερλνινγηθά ή ησλ παγίσλ πνπ δελ είλαη πιένλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη 

εγθαηαιείπνληαη ή πξφθεηηαη λα πσιεζνχλ.  
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24 Μεηαγελέζηεξα  ηνπ Ηζνινγηζκνύ  Γεγνλόηα 

 

Πέξαλ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 

31
εο

  Γεθεκβξίνπ 2021 γεγνλφηα, έθηνο ηεο  θάησζη  πεξίπησζεο, πνπ λα αθνξνχλ ζηελ 

Δηαηξεία, γηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα  Δ.Λ.Π.  

 

 

25 Μεηάβαζε ζηα ΔΛΠ Ν.4308/2014 

 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2021, 

είλαη ε πέκπηε εηήζηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα ΔΛΠ (Ν. 4308/2014). Απηέο νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζεκείσζε 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 01/09/2022 

 

 

Ο  δηαρεηξηζηήο & εηαίξνο Ο  δηαρεηξηζηήο & εηαίξνο Η Προϊσταμένη του 
Λογιστηρίου 

Νεθεινύδεο Θαιήο ηνπ 

Θξ. 

 

Α.Δ.Τ.  Φ151166 

 

 

Νεθεινύδεο Θξαζύβνπινο 

ηνπ Θαιή 

 

Α.Δ.Τ.  ΑΙ156095 

 

 

 
Kolbe Annamaria 

Αρ. αδ. ΟΕΕ 25537  Α’ Τάξης         

 

 

 

 


