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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019  
TERRA A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ατοµικές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
(Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)  

Ποσά σε ευρώ 
 
 Σηµειώσεις 2019 2018 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώµατα πάγια    
Ακίνητα 6.1 3.184.593,26 3.210.499.12 
Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 17.476,56 35.122,99 
Λοιπός εξοπλισµός 6.1 4.134,16 3.756,98 

Σύνολο  3.206.203,98 3.249.379,09 
Άυλα πάγια στοιχεία    
Λοιπά άυλα  6.2 274.341,58 334.738,08 

Σύνολο  274.341,58 334.738,08 
    
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     
Λοιπά   4.291,92 5.135,70 
Σύνολο  4.291,92 5.135.70 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων   3.484.837,48 3.589.252,87 
    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα    
Εµπορεύµατα – Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή 7.1.3 2.642.434,94 2.925.134,13 
Προκαταβολές για αποθέµατα  14.660,02 24.959,09 

Σύνολο  2.657.094,96 2.950.093,22 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εµπορικές απαιτήσεις 7.1.1 2.110.442,79 2.488.996,36 
Λοιπές απαιτήσεις 7.1.2 3.437,37 4.148.67 
Προπληρωµένα έξοδα  1.927,00 3.974,00 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.1.4 76.651,40 123.803,74 

Σύνολο  2.192.458,56 2.620.922,77 

Σύνολο κυκλοφορούντων  4.849.553,52 5.571.015,99 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  8.334.391,00 9.160.268,86 
    
Καθαρή θέση    
Καταβληµένα κεφάλαια    
Κεφάλαιο 8 3.163.500,00 3.163.500,00 
Σύνολο  3.163.500,00 3.163.500,00 
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο    
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 8 281.261,40 281.261,40 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 8 135.932,52 135.932,52 
Αποτελέσµατα εις νέο 8 -3.190.254,52 -2.399.694,63 
Σύνολο  -2.773.060,60 -1.982.500,71 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  390.439,40 1.180.999,29 

    
Υποχρεώσεις    
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά δάνεια 9.1 6.082.785,77 6.212.100,91 
Εµπορικές υποχρεώσεις 9.2.1 1.750.205,85 1.621.263,72 
Λοιποί φόροι και τέλη 9.2.2 62.494,30 79.888,12 
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 9.2.3 16.090,91 22.683,99 
Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.4 32.374,77 43.332,83 

Σύνολο  7.943.951,60 7.979.269,57 

Σύνολο υποχρεώσεων  7.943.951,60 7.979.269,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.334.391,00 9.160.268,86 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ 
TERRA A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

Ατοµικές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  

Ποσά σε ευρώ 

 

 

  2019 2018 

    

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10 1.496.530,85 2.555.187,57 

Μεταβολές αποθεµάτων 10 -282.699,19 179.087,22 

Λοιπά συνήθη έσοδα 10 8.039,20 7.215,48 

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών  10 -838.464,17 -1.885.446,46 

Παροχές σε εργαζόµενους 10,17 -418.878,44 -524.883,46 

Αποσβέσεις  10 -111.906,15 -124.400,41 

Λοιπά έξοδα και ζηµίες  10 -265.396,65 -258.067,24 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 10 58.047,70 8.901,02 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων  -354.726,85 -42.406,28 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 10 7.599,94 6.727,60 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10 -443.432,98 -450.239,98 

Αποτελέσµατα προ φόρων   -790.559,89 -485.918,66 

Φόροι Εισοδήµατος  0,00 0,00 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους  -790.559,89 -485.918,66 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
TERRA A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
 

Ποσά σε Ευρώ Κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 
νόµων και 

καταστατικού 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατ
α εις νέο Σύνολο 

      

      

Υπόλοιπο την 1.1.2018 3.163.500,00 281.261,40 135.932,52 -1.208.678,23 1.667.404,73 

      
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο  -486,78   -486,78 

      

Αποτελέσµατα περιόδου     -485.918,66 -485.918,66 

           

Υπόλοιπο την 31.12.2018 3.163.500,00 281.261,40 135.932,52 -2.399.694,63 1.180.999,29 

      

Αποτελέσµατα περιόδου     -790.559,89 -790.559,89 

      

Υπόλοιπο την 31.12.2019 3.163.500,00 281.261,40 135.932,52 -3.190.254,52 390.439,40 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ  

TERRA A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
   
   

Ποσά σε Ευρώ  2019 2018 

   
Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Αποτέλεσµα προ φόρων  -790.559,89 -485.918,66 

Πλέον ή µείον προσαρµογές για    
Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσωµάτων και άυλων παγίων 111.906,15 124.400,41 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι  435.833,04 443.512,38 

 -242.820,70 81.994,13 

Πλην ή µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης    
Μεταβολή αποθεµάτων  282.699,19 -179.087,22 
Μεταβολή απαιτήσεων  391.610,94 -183.540,40 

Μεταβολή υποχρεώσεων  93.997,17 832.315,55 

 525.486,60 551.682,06 

Μείον    
Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους  -443.432,98 -450.239,98 

Σύνολο Χρηµατοροών από λειτουργικές δραστηριότητες 82.053,62 101.442,08 

   
Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για την απόκτηση παγίων στοιχείων  -8.334,54 -31.757,32 

Χορηγηθέντα δάνεια 843,78 843,78 

Τόκοι εισπραχθέντες 7.599,94 6.727,60 

Σύνολο Χρηµατοροών από επενδυτικές δραστηριότητες 109,18 -24.185,94 

   
Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές από µείωση κεφαλαίου  0,00 -486,78 
Πληρωµές από δάνεια  -129.315,14 -8.338,96 

Σύνολο Χρηµατοροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  -129.315,14 -8.825,74 

   
Συµφωνία µεταβολής διαθεσίµων    
Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της χρήσης -47.152,34 68.430,40 

Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου  123.803,74 55.373,34 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 76.651,40 123.803,74 
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης 
∆εκεµβρίου 2019 
 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 
 

α)  Επωνυµία:    TERRA AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

β)  Νοµικός τύπος:    Ανώνυµη εταιρεία. 

γ)  Περίοδος αναφοράς:   1.1.2019 - 31.12.2019 

δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας:  3ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης,  

Λάρισα Τ.Κ. 41335  

ε) Αρ.Μ.Α.Ε.: - Αρ.ΓΕ.ΜΗ.:   10250/31/Β/86/18 - 26537440000. 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για 

την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία µεσαίες οντότητες. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συµφωνία µε τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. 

θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας 
 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 

την προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα, καθώς η µητρική εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αποφάσισε να συνεχίσει την οικονοµική ενίσχυση της Εταιρείας.  

Εντός της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2019 η µητρική εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προέβει στην εξαγορά πρόσθετης συµµετοχής 10,14% στην Εταιρεία 

και η συµµετοχή πλέον έφτασε σε ποσοστό 94,93%. Το υπόλοιπο µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανήκει στην µοναδική µέτοχο της µητρικής Εταιρείας.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι την περίοδο του lock-down λόγω της πανδηµίας του COVID-19 η 

Εταιρεία παρέµεινε σε λειτουργία. Σε αυτή την περίοδο υπήρχαν αντικειµενικές δυσκολίες λόγω 

του γεγονότος ότι τα εργοστάσια των προµηθευτών, παρέµειναν κλειστά µε αποτέλεσµα ενώ το 

2020 είχε ξεκινήσει  µε µικρή αύξηση των πωλήσεων, η αύξηση αυτή να µετριαστεί τον Μάρτιο 

και τον Απρίλιο του 2020 µε αποτέλεσµα συγκεκριµένες παραγγελίες να µην µπορούν να 

ολοκληρωθούν. Στην συνέχεια τους δύο επόµενους µήνες οι πωλήσεις παρουσίασαν και πάλι 

αύξηση µε συνέπεια να επανέλθει η ισορροπία. Αναµένεται εντός του 2020 να ισορροπήσει εκ 

νέου η ζήτηση στην αγορά και η εκτέλεση των παραγγελιών η οποία παρουσιάζεται αυξηµένη 

σε σχέση µε το 2019. 

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, 

τα αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του 

παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογοι για τις περιστάσεις. Τα 

πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι 
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σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση. Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως 

για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις συµµετοχές, την αποµείωση των 

απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρµογή 

της. 

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις 

ακόλουθες λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δεδουλευµένου.  

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το 

οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα 

κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση.  

 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο 

αποσβέσιµο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί 

τον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες 

αποµειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην 

ωφέλιµη ζωή τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

• Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

• Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη. 

• Μεταφορικά µέσα επιβατικά 8 έτη. 

• Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8 έτη. 

• Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη. 

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη. 

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 

υπερβεί την ανακτήσιµη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για 

αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις 

ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική 

διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο 

ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας (µείον τα 

απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) ∆ιαγραφή 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  
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3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, 

λογισµικά προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν 

λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την 

επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων 

αποσβέσεων και αποµειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών 

προγραµµάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να 

τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και 

τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται 

στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών 

προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής 

µεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών 

προγραµµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 10 έτη.  

Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια 

ωφέλιµης ζωής, υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Η Εταιρεία στις Οικονοµικές Καταστάσεις που συνέτασσε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΚΝ2190/1920 αναγνώριζε «έξοδα πολυετούς αποσβέσεως», τα οποία σύµφωνα µε τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα δεν αναγνωρίζονται, καθώς δεν ορίζεται σχετική έννοια των εξόδων 

πολυετούς απόσβεσης για λογιστικούς σκοπούς. Παρόλα, αυτά η Εταιρεία έχει κάνει χρήση της 

δυνατότητας που της παρέχεται για την συνέχιση της εµφάνισης των µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 

2014 αναγνωρισµένων εξόδων πολυετούς απόσβεσης µέχρι την ολοσχερή απόσβεση τους.    

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συµµετοχές 

Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως 

της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους 

ενδέχεται να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία 

των συµµετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία 

χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την 

συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 

δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει 

το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 
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β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

(«∆άνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι») αποτιµούνται στο κόστος κτήσεως τους 

(ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως όταν κρίνεται ότι οι ζηµίες αυτές είναι 

µόνιµου χαρακτήρα, εκτός από τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, 

όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεως τους ή το επιτόκιο είναι σηµαντικά, αποτιµούνται στο 

αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο).  Ζηµία 

αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό 

που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από: 

• Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου. 

• Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως 

κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή 

γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του 

ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές 

καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.  

γ) ∆ιαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι 

οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 

• Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

φορολογικής νοµοθεσίας. 

• Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 

χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από 

την Εταιρεία. 

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές 

µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 
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3.1.5. Αποθέµατα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε 

δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή 

θέση ή επιδιωκόµενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το 

κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του ετήσιου µέσου σταθµικού όρου. Σε 

περίπτωση ιδιαίτερα αυξηµένων ζηµιών αποµείωσης αποθεµάτων, τα σχετικά ποσά 

εµφανίζονται στο κονδύλι «Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων µε σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) 

και  αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά 

βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των 

προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού 

ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το 

υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και 

ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 

µεταγενέστερα, αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα 

αποτελέσµατα. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις εµπεριέχουν ή τεκµαίρεται ότι 

εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και 

αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στο αποσβέσιµο 

κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. 

β) ∆ιαγραφή 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την 

δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  
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3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται 

µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 

∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην 

οποία προκύπτουν.  

β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική 

δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την 

δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό 

που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα 

αξία του ποσού που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση 

στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

που προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται 

στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις που 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. 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. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) µεταβιβάζονται στον αγοραστή οι 

ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να 

επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα 

από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και 

όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, τα έσοδα από 
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παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται µε την µέθοδο της ολοκληρωµένης σύµβασης. Τα έσοδα από 

τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δεδουλευµένου. Tα µερίσµατα ή το εισόδηµα από τη 

συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται 

από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. Tα δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως 

έσοδα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του δουλευµένου. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 

ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία 

προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το 

αν συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι 

πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού, προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά 

την ηµεροµηνία αυτή επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται 

για τέτοια γεγονότα, ως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, 

γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.   

3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία 

και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων 

που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και 

διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις 

καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, 

κατά περίπτωση. Οι µεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 
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3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις 

καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2019 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου. 

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

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του 

νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισµού 
 

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισµού. 

6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων 

 Γήπεδα Κτίρια  
Μηχανολογικός 
εξοπλισµός 

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2018 2.937.318,20 1.643.546,06 1.138.487,23 259.959,57 

Προσθήκες περιόδου 0 0,00 -18.500,31 690,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 2.937.318,20 1.643.546,06 1.119.986,92 260.669,57 

Σωρευµένες αποσβέσεις          

Υπόλοιπο 1.1.2018 0 1.344.183,96 1.091.424,05 254.773,48 

Αποσβέσεις περιόδου 0 26.181,18 -6.560,12 2.139,11 

Υπόλοιπο 31.12.2018 0 1.370.365,14 1.084.863,93 256.912,59 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 2.937.318,20 273.180,92 35.122,99 3.756,98 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2019 2.937.318,20 1.643.546,06 1.119.986,92 260.669,57 

Μειώσεις /Προσθ. περιόδ. 0 0 -52.114,57 1.905,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 2.937.318,20 1.643.546,06 1.067.872,35 262.574,57 

Σωρευµένες αποσβέσεις          

Υπόλοιπο 1.1.2019  0 1.370.365,14 1.084.863,93 256.912,59 

Αποσβέσεις περιόδου  0 25.905,86 -34.468,14 1.527,82 

Υπόλοιπο 31.12.2019 0 1.396.271,00 1.050.395,79 258.440,41 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 2.937.318,20 247.275,06 17.476,56 4.134,16 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων 
Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 1.1.2018 1.701.403,01 

Προσθήκες περιόδου 33.984,01 

Υπόλοιπο 31.12.2018 1.735.387,02 

Σωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2018 1.313.592,32 

Αποσβέσεις περιόδου 87.056,62 

Υπόλοιπο 31.12.2018 1.400.648,94 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 334.738,08 

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 1.1.2019 1.735.387,02 

Προσθήκες περιόδου 17.009,79 

Υπόλοιπο 31.12.2019 1.752.396,81 

Σωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2019 1.400.648,94 

Αποσβέσεις περιόδου 77.406,29 

Υπόλοιπο 31.12.2019 1.478.055,23 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 274.341,58 

 
Η Εταιρεία στις Οικονοµικές Καταστάσεις που συνέτασσε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΚΝ.2190/1920 αναγνώριζε «έξοδα πολυετούς αποσβέσεως», τα οποία σύµφωνα µε τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν αναγνωρίζονται, καθώς δεν ορίζεται σχετική έννοια των 

εξόδων πολυετούς απόσβεσης για λογιστικούς σκοπούς. Παρόλα, αυτά η Εταιρεία έχει κάνει 

χρήση της δυνατότητας που της παρέχεται για την συνέχιση της εµφάνισης των µέχρι την 31 

∆εκεµβρίου 2014 αναγνωρισµένων εξόδων πολυετούς απόσβεσης µέχρι την ολοσχερή 

απόσβεση τους.    

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως 

7.1.1 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Πελάτες 358.460,02 461.308,47 

Γραµµάτια βραχυπρόθεσµο τµήµα 1.198.480,72 1.343.259,89 

Επιταγές εισπρακτέες 21.345,00 142.082,27 

Πελάτες επισφαλείς 532.157,05 542.345,73 

Σύνολο 2.110.442,79 2.488.996,36 

 
Τόσο οι απαιτήσεις των πελατών σε ανοιχτά υπόλοιπα όσο και οι απαιτήσεις που εκφράζονται 
σε γραµµάτια εισπρακτέα, έχουν εκτιµηθεί από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, σχετικά µε την 
εισπραξιµότητα τους. Σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές και µεθόδους της Εταιρείας 
αναγνωρίζονται σχετικές ζηµίες αποµείωσης στην περίπτωση που αυτές µπορούν να 
θεωρηθούν ως µόνιµες. Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων της 
Εταιρείας είναι εισπράξιµο ακόµη και στην περίπτωση που εµφανίζονται σηµαντικές 



 
 
 

 16

καθυστερήσεις ως προς την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων. Η Εταιρεία έχει σαν αρχή της 
να εξαντλεί όλα τα ένδικά και µη µέσα πριν κρίνει ότι µια απαίτηση είναι πλέον µη εισπράξιµη. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σχηµατίζει σχετικές προβλέψεις µόνο εφόσον υπάρχει η βεβαιότητα 
για µόνιµη απώλεια της απαίτησης.  
 
7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Χρεώστες διάφοροι  507,02 653,63 

Λοιπές απαιτήσεις από τρίτους 2.930,35 3.495,04 

Σύνολο 3.437,37 4.148,67 

 
7.1.3 Αποθέµατα  

  
Τα αποθέµατα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:  
 

Αποθέµατα 31/12/2019 31/12/2018 

Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα  2.642.434,94 2.925.134,13 

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων  14.660,02 24.959,09 

Σύνολο 2.657.094,96 2.950.093,22 

 
Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα, κτλ.) 
αποτιµηθήκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως, της κατά το τέλος της 
χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Τα αποθέµατα 
των γεωργικών µηχανηµάτων αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος εξατοµικευµένη τιµή κτήσεως τους. 
Τα αποθέµατα των ανταλλακτικών και λιπαντικών αποτιµήθηκαν µε την µέθοδο του µηνιαίου 
µέσου σταθµικού κόστους.  Στην περίπτωση των παραγοµένων προϊόντων τα αποθέµατα 
κοστολογούνται βάση του πρότυπου κόστους και βάση τεχνικών προδιαγραφών.   
 
7.1.4 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής:  
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  31/12/2019 31/12/2018 

Ταµεία 2.142,91 3.301,31 

Καταθέσεις στις τράπεζες 74.508,49 120.502,43 

Σύνολο 76.651,40 123.803,74 

 
8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως 
 
Κεφάλαιο 
 
Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 703.000 ονοµαστικές µετοχές 
αξίας € 4,50 η κάθε µία και ανέρχεται σε € 3.163.500. 
 
 

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 
 

Το τακτικό αποθεµατικό € 110.569,09 σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 

του Ν4548/2018.  

Τα έκτακτα αποθεµατικά ποσού € 40.211,95 σχηµατίστηκαν µε αποφάσεις των τακτικών 

γενικών συνελεύσεων µε σκοπό την αυτοχρηµατοδότηση της εταιρείας. 
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Οι διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων ανέρχονται σε ποσό € 

130.480,36 και οι οποίες σχηµατίστηκαν βάση κείµενων διατάξεων της εκάστοτε φορολογικής 

νοµοθεσίας.  

Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων, ποσού € 135.932,52 σχηµατίστηκαν 

βάση κείµενων διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας.  

9. Υποχρεώσεις 
 

9.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

9.1.1 ∆άνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

• Η Εταιρεία έχει συνάψει βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δάνειο (Κεφάλαιο Κίνησης) ποσού € 

2.000.000 κατά την 31.12.2019 µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, για την εξασφάλιση του 

οποίου έχει ενεχυριάσει απαιτήσεις οι οποίες είναι εκφρασµένες σε γραµµάτια και 

επιταγές πελατείας της, που ανέρχονται στο 100% του εκάστοτε εκκρεµούς κεφαλαίου. 

Επίσης υπάρχει εγγραφή προσηµείωσης ακίνητων ύψους € 1.704.000,00. Το ανοιχτό 

υπόλοιπο στις 31.12.2019 ανέρχεται στο ποσό των € 1.437.996,28. 

• Η Εταιρεία έχει συνάψει βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δάνειο ποσού € 3.400.000 µε την 

ALPHA BANK κατά την 31.12.2019, για την εξασφάλιση του οποίου έχει ενεχυριάσει 

απαιτήσεις οι οποίες είναι εκφρασµένες σε γραµµάτια και επιταγές πελατείας της, τα 

οποία ανέρχονται στο 90% του εκάστοτε εκκρεµούς κεφαλαίου. Επίσης υπάρχει και 

ενέχυρο µηχανηµάτων για ποσό €1.000.000. Το ανοιχτό υπόλοιπο ανέρχεται σε ποσό € 

3.244.362,93.  

• Η Εταιρεία έχει συνάψει βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δάνειο ποσού € 2.000.000 µε την 

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατά την 31.12.2019, για την εξασφάλιση του οποίου έχει 

ενεχυριάσει απαιτήσεις οι οποίες είναι εκφρασµένες σε γραµµάτια και επιταγές 

πελατείας της, τα οποία ανέρχονται στο 90% του εκάστοτε εκκρεµούς κεφαλαίου. Το 

ανοιχτό υπόλοιπο ανέρχεται σε ποσό € 1.400.426,56.  

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας κατά την 

31/12/2019 έχει ως εξής: 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.437.996,28 

ALPHA BANK  3.244.362,93 

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  1.400.426,56 

Σύνολο  6.082.785,77 
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9.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

9.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Προµηθευτές 1.085.659,50 679.985,88 

Γραµµάτια πληρωτέα 528.000,00 720.000,00 

Προκαταβολές πελατών 136.546,35 221.277,84 

Σύνολο 1.750.205,85 1.621.263,72 

 
9.2.2 Λοιποί φόροι και τέλη  
 
Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:  
 
Λοιποί φόροι τέλη 31/12/2019 31/12/2018 

Φόρος προστιθέµενης αξίας 42.502,71 65.330,33 

Φόροι τέλη τρίτων 7.703,08 9.682,84 

Λοιποί φόροι τέλη 12.288,51 4.874,95 

Σύνολο 62.494,30 79.888,12 

 
9.2.3 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης  

Οι υποχρεώσεις προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής:  

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 31/12/2019 31/12/2017 

ΙΚΑ και λοιπά κύρια ασφαλιστικά ταµεία 16.090,91 22.683,99 

Σύνολο 16.090,91 22.683,99 

 
10. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 
 
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2019 31/12/2018 

Πωλήσεις εµπορευµάτων & ανταλλακτικών 1.411.712,66 2.302.142,81 

Πωλήσεις προϊόντων 84.593,19 251.666,26 

∆ιάφορα άλλα έσοδα 225,00 1.378,50 

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών (ενοίκια) 8.039,20 7.215,48 

Έσοδα κεφαλαίων 7.599,94 6.727,60 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 58.047,70 8.901,02 

Σύνολο 1.570.217,69 2.578.031,67 

 

Έξοδα 31/12/2019 31/12/2018 

Αµοιβές προσωπικού 418.878,44 524.883,46 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 63.868,56 73.807,94 

Παροχές τρίτων 62.138,41 74.220,67 

Φόροι τέλη 35.634,97 28.301,75 

∆ιάφορα έξοδα 87.988,35 80.385,86 

Τόκοι δανείων  443.432,98 450.239,98 

Αποσβέσεις παγίων 111.906,15 124.400,41 

Έκτακτα έξοδα - ζηµιές 15.766,36 1.351,02 

Αγορές χρήσης α΄ υλών-διαφορές αποθεµάτων 1.121.163,36 1.706.359,24 

Σύνολο 2.360.777,58 3.063.950,33 
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11. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 

12. Προτεινόµενη διάθεση κερδών 
 
Η Εταιρεία παρουσιάζει ζηµιές. ∆εν υφίσταται περίπτωση διάθεσης κερδών.  
 
13. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο 
 
Στην κλειόµενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα. 

14. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου 
 
Οι ζηµιές της τρέχουσας χρήσης µεταφέρθηκαν στην Καθαρή Θέση και ποιο συγκεκριµένα στα 

αποτελέσµατα εις νέο.  

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

 

16. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 
 
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

∆ιοικητικό προσωπικό 12 13 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 0  3 

Σύνολο 12 16 

 

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

  31/12/2019 31/12/2018 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  277.642,55 372.213,12 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα  141.235,89 152.670,34 

Σύνολο 418.878,44 524.883,46 

 
17. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
περιοχές 
 
Ο κύκλος εργασιών € 2.496.530,85 αναλύεται ως εξής: 

  
Πωλήσεις 

εσωτερικού 
Πωλήσεις 

εξωτερικού 

Βιοµηχανική δραστηριότητα  84.593,19 0,00 

Εµπορική δραστηριότητα 1.404.034,24 7.678,42 

Λοιπά έσοδα  225,00 0,00 

Σύνολο 1.488.852,43 7.678,42 

 
18. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 
Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών οργάνων της Εταιρείας (∆ιευθυντές), ανέρχονται σε ποσό € 

108.080,95 (2018: € 110.706,24).  
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19. Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 
∆εν υφίστανται τέτοιου είδους συµµετοχές.  

20. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
 
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ και καταρτίζουν µαζί 

ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

22. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
 
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις διατίθενται εντός του Ελλαδικού χώρου.   

23. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 
∆εν υφίστανται.  

24. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
 
Η εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη και στο τέλος 

της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς 

συνδεµένα µέρη: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Σωρευτικές πωλήσεις     

Πωλήσεις αγαθών 13.766,93 104.762,15 

Πωλήσεις Υπηρεσιών  547,34 0,00 

  14.314,27 104.762,15 

Σωρευτικές αγορές    

Αγορές αγαθών 106.632,98 114.241,20 

Λοιπά έξοδα 4.092,00 513,53 

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως 110.724,98 114.754,73 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως    

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών   94.625,77 709.323,68 

  94.625,77 709.323,68 

 
25. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα 
οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόµενων 
δώδεκα µηνών 
 
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα, και 

οπωσδήποτε στους επόµενους 12 µήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόµενες µε αυτά 

υποχρεώσεις. 
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26. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του 
νόµου 
 
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων. 

27. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 
 
∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.  

28. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν 
εµφανίζονται στον ισολογισµό 
 
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
β) Εγγυήσεις  
 
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 
έχει ως ακολούθως:  

• Αξιόγραφα σε εγγύηση τραπεζών ως εξασφάλιση για δάνεια για ποσό € 973.841,68 

• Μηχανήµατα σε εγγύηση τραπεζών ως εξασφάλιση για δάνεια για ποσό € 1.000.000,00 
 

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την χρήση 2013 έως και τη χρήση 
2019. Όσον αφορά την ανέλεγκτη χρήση που έληξε την 31/12/2013 έχει επέλθει η χρονική 
προθεσµία της πενταετούς παραγραφής. Οι πιθανές υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν 
σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου για τις προαναφερόµενες χρήσεις δεν είναι δυνατό να 
προβλεφθούν.  
 
29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
Βλέπε στην παράγραφο 2 των σηµειώσεων. 

 

Οι παρούσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 
1.1.2019 έως και 31.12.2019 εγκρίνονται µε πρακτικό του ∆.Σ. της 29 Οκτωβρίου 2020. 

 
 

Λάρισα, 29 Οκτωβρίου 2020 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 
Ο Υπεύθυνος επί του 

Λογιστηρίου  

   

   

   

   

Ιωάννης Εµµ. Κοντέλλης Χαράλαµπος Γ. Μαυρίδης Νεόφυτος Αν. Αντωνιάδης  

Α.∆.Τ. – ΑΙ576564 Α.∆.Τ. – ΑΕ181147 
Α.∆.Τ.-Χ415380 

Αρ. Αδείας 30743- Α’ Τάξεως 
 



 
 

 

 


