
 
 
 
    

"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΕ” 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 

Για την χρήση που έληξε την 30η  Ιουνίου 2022 
(1η  Ιουλίου 2021 – 30η  Ιουνίου 2022) 

 
 
 
 
 

Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
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EΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
" ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ NIKOΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΕ " 

 
ΤΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/7/2021 ΕΩΣ  30/6/2022  50ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Προς  την ετήσια  τακτική  γενική  συνέλευση των  μετόχων  της  ΑΕ " ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  "  
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το Διοικητικό  Συμβούλιο δια του Προέδρου  της εταιρίας σας υποβάλλει προς έγκριση  :  
 
1. Έκθεση  των  πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 1/7/2021  έως  30/6/2022 
2. Τον Ισολογισμό  της  30/6/2022  με  την συνοδεύουσα  αυτόν ανάλυσή του 
. 
  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΕΡΕΝΤΕΣ  ΑΕ 
 
Κατά την κλειομένη διαχειριστική περίοδο, η εταιρία ασχολήθηκε  με την επίτευξη του σκοπού 
της, πραγματοποιώντας   εξαγωγές  εγχωρίων αγροτικών προϊόντων (ελαίες). 
 
Το ύψος των ακαθάριστων εσόδων από πωλήσεις προϊόντων ανήλθαν σε ευρώ 571.630,94 €.  
Επιπλέον  η εταιρία  εισέπραξε έσοδα  από  τόκους  Τραπέζης 0,49 €  . 
Η εταιρία καταχώρησε τεκμαρτά έσοδα από την ιδιόχρησή του βιομηχανοστασίου Στυλίδος ποσό 
12.288,25 € , κατά την αποτίμηση των απαιτήσεων της την  30/06/2021 δεν  είχε συναλλαγματικό 
όφελος (κέρδος) , επίσης  δεν είχε  κέρδη από εκποίηση παγίων.  
Ο συνολικός  κύκλος  εργασιών  ανήλθε   σε  ευρώ  583.919,19 €. 
 
Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε ευρώ 512.959,04 € το οποίο αναλύεται σε άμεσο 
κόστος,(πρώτων & βοηθητικών υλών και ειδών συσκευασίας) ευρώ  414.325,84 € και σε 
οργανικά έξοδα ευρώ 98.633,20 €. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ευρώ 
123.394,83 €   
Το συνολικό κόστος λειτουργίας ανήλθε σε ευρώ 636.353,87 €. 
 
Η εταιρία κατά την αποτίμηση των απαιτήσεων της την  30/06/2022 δεν διέγραψε και δεν 
σχημάτισε πρόβλεψη για επισφάλειες 
Επίσης είχε έκτακτα και ανόργανα έσοδα Επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις από  μη επιστρεπτέα 
προκαταβολή  ποσό 36.095,00 € και  λοιπά έκτακτα κέρδη  3.500,00 € . 
Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ευρώ 2.368,64 €  και κέρδος ή ζημία από εκποίηση παγίων δεν 
υπήρξε  .  
 
 Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ανήλθαν σε ευρώ 
16.368,00 €. 
 
Το αποτέλεσμα της κλειομένης χρήσεως είναι ευρώ 31.575,83 € ζημία  η οποία μεταφέρονται  για 
συμψηφισμό  με το υπόλοιπο του λογαριασμού   αποτελέσματα των ζημιών προηγουμένων  
χρήσεων ποσό 23.366,25 € . 
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ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Καθαρά  αποτελέσματα ( ζημία    ) χρήσεως                                :    (31.575,83 ) ευρώ 
 
ΜΕΙΟΝ :  
Κέρδη /Ζημία προηγουμένων χρήσεων      :    (21.366,25)  
Αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν 2065/92 :              0,00                 (21.366,25) ευρώ   
   
Υπόλοιπο   ζημιών εις νέο                                                     :           ( 54.942,08 )  ευρώ  
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος                                                :                  0,00     
 
                ζημία  χρήσης μετά το φόρο εισοδήματος               :         (54,942,08)  ευρώ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, όπως το αποτέλεσμα της κλεισμένης χρήσεως των ευρώ ζημία 54.942,08 €  να 
συμψηφισθεί με το αποτέλεσμα επομένης χρήσης  ως κάτωθι : 

 
 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 

1) Τακτικό αποθεματικό  ευρώ                 0,00.- 
2) Πρώτο μέρισμα  Ν.876/79  ευρώ                 0,00.- 
4)     Πρόσθετο μέρισμα    ευρώ                 0,00.- 
5) Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ/Σ  ευρώ                 0,00.- 
6) Υπόλοιπο ζημιών εις νέο  ευρώ           54.942,08 €.- 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή τα πραγματικά αποτελέσματα είναι ζημία χρήσης  
της Εταιρείας, βάσει του Ισολογισμού, δεν θα διανεμηθούν  κέρδη στους μετόχους, κατά 
την κλειομένη διαχειριστική περίοδο και δεν προβλέπεται να εισπράξουν κέρδη, ως 
αμοιβές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 
α) Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων 
 
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά την χρήση 1/7/2021 – 
30/6/2022, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς 
αριθμοδείκτες : 
 

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως 2022 2021 

Κυκλοφορούν» ενεργητικό 1. 
Σύνολο ενεργητικού 

16,94% 17,05% 

Ίδια κεφάλαια                2. 
Σύνολο υποχρεώσεων 

4,13 3,77 

Ίδια κεφάλαια               3. 
Πάγιο ενεργητικό 

1,00 0,98 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό       4. 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

0,87         0,81 

Κεφάλαιο κινήσεως      (*)     5. 
«Κυκλοφορούν» ενεργητικό 

1,00 1,00 
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β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας 2022 2021 

6.  Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 
  Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών(κυκλο εργασιων)  

12,15% 8,38% 

7. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 
  Ίδια κεφάλαια 

-5,41% 5,93% 

8. Μικτά αποτελέσματα                             
  Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών ( κυκλός υπηρεσιων ) 

29,04% 25,15% 

Μικτά αποτελέσματα                                    9. 
Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών 

33,06% 27,45% 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 10. 
Ίδια κεφάλαια 

19,74% 28,13% 

Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων     
11. 

Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου 
123,81% 122,40% 

    

γ. Διαχειριστικής Πολιτικής 2022 2021 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές       Χ 360 = ημέρες                
12. 

Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση 
26,33 24,43 

Απαιτήσεις από πελάτες   Χ 360 = ημέρες           
                            13. 
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση 

244,88 165,20 

Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών   Χ 360 = 
ημέρες 14. 
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 

266,08 183,71 

 
 
β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ). 
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους δείκτες. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα, οι 
τραπεζικές καταθέσεις , οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια 
τραπεζών. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα 
τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:  
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα 
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας βασίζεται, αφ’ ενός σε συμβάσεις πωλήσεως αγροτικών 
προϊόντων στο εξωτερικό  με φερέγγυους πελάτες και αφ’ ετέρου στην δραστηριότητα 
πωλήσεως αγροτικών προϊόντων στο εσωτερικό. Τα προϊόντα είναι   υψηλής ποιότητας 
σε ανταγωνιστικές τιμές, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι που αφορούν στην επιχειρηματική 
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δραστηριότητα της εταιρείας να είναι περιορισμένοι.  
 
2. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Η Εταιρεία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της εκτίθεται σε διάφορους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο πιστωτικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος τιμών και τέλος ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης 
των σχετικών κινδύνων έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην 
χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. 
Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι οι εξής: 
 
 
 
α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τον πιστωτικό κίνδυνο, λόγω του γεγονότος 
ότι δεν έχει ικανοποιητική διασπορά των απαιτήσεών της και έτσι περιορίζει τον κίνδυνο, 
εφαρμόζοντας ικανοποιητική πιστωτική πολιτική. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 
παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούμενες πιστώσεις να 
μην υπερβαίνουν στους μεγάλους πελάτες το ορισθέν πιστωτικό όριο. 
 
β) Κίνδυνοι κεφαλαίου και ρευστότητας 
Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα είναι βιώσιμη. 
Οι ταμειακές της ροές είναι τέτοιες, που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξυπηρέτηση 
των υποχρεώσεών της. Επί πλέον η υψηλή πιστοληπτική ικανότητα που έχει από τους 
τραπεζικούς οργανισμούς περιορίζει τους τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να εμφανιστούν. 
 
γ)  Κίνδυνος τιμών 
Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και 
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, η οποία θα 
διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Οι τιμές τιμολόγησης 
των υπηρεσιών και των έργων εξαρτώνται από το οικονομικό περιβάλλον γενικά και από 
τις τιμές αγοράς των α’ υλών των έργων, του μισθού και λοιπών δαπανών, όπως 
διαμορφώνονται στην δεδομένη στιγμή. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί την 
αγορά και φροντίζει η διαμόρφωση του κόστους και η ποιότητα  να συμβαδίζουν και να 
μην δημιουργούν πρόβλημα στην οικονομική πορεία της. 
 
δ) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και 
οι λειτουργικές ταμειακές ροές της να είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην 
αγορά των επιτοκίων. 
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε 
προϋπολογιστική βάση. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στις 
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, οι οποίες όμως δεν υπόκεινται σε ευμετάβλητα 
επιτόκια της αγοράς, γεγονός το οποίο δεν εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών 
ροών επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των 
επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη 
διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. 
Η Εταιρεία επίσης δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 
 
ε)  Πολιτική Υποχρεώσεων   
Η πολιτική της εταιρείας είναι να εξοφλεί σε εύλογο χρονικό διάστημα τις υποχρεώσεις 
της παρακολουθώντας πάντα τη ρευστότητά της, καθώς και τη σωστή συνεργασία με 
τους συνεργάτες της. 
 
στ)    Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών  
Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους   συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και 
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συνδεδεμένων προσώπων για την χρήση 1/7/2021 - 30/06/2022 όπως εμφανίζονται στο 
παρακάτω πίνακα: 

 01.07.2021  - 30.06.2022 01.07.2020 - 30.06.2021 

Πωλήσεις προς συνδεμένα μέρη 0,00 0,00 

Υπηρεσίες από συνδεμένα μέρη 0,00 0,00 

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα 
μέρη 

0,00 0,00 

 
Περιβαλλοντικά θέματα  
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, η διοίκηση της εταιρείας ευαισθητοποιείται και 
προβληματίζεται για την ελάφρυνση των επιπτώσεων της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
Ως εκ τούτου αναζητεί τρόπους και διεξόδους για την αποτελεσματική διαχείριση των 
απορριμμάτων. Συμμετέχει στο σύστημα Αξιοποίησης απορριμμάτων μέσω της εταιρείας 
«Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης» εναποθέτοντας τα ανακυκλώσιμα  σε 
ειδικούς κάδους του Δήμου Στυλίδος. Επίσης είναι καταγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων, με αριθμό μητρώου 16326 – 1.   
 
Εργασιακά θέματα 
Η εταιρεία ασκεί πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών προς τους εργαζόμενους, 
σέβεται τα δικαιώματά τους και την συνδικαλιστική ελευθερία τους. 
Η εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες 
τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς 
φορείς. Απασχολεί Τεχνικό ασφαλείας στο χώρο εργασίας και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
του τεχνικού ασφαλείας.       
 
Λοιπά θέματα 
1. Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα. 
2. Η εταιρεία δεν έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα. 
3. Τα ακίνητα της εταιρείας έχουν αποτιμηθεί στην αξία  κτήσης μείον τις φορολογικές  
αποσβέσεις , λεπτομερείς αναλύσεις περιέχονται στο προσάρτημα.   
4. Για τις διαχειριστικές χρήσεις από το 2010 έως και 2020 η Εταιρεία δεν έχει υπαχθεί 
στο φορολογικό έλεγχο τόσο της ΑΑΔΕ όσο και  των νομίμων ελεγκτών (ν .3693/2008), 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του  άρθρου 65 Α του ν. 4174/2013.  
 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Η Εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα επί της οδού 1ο χλμ. ΠΕΟ Στυλίδος Βόλου, στη 
Στυλίδα. 
 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Η πορεία των εργασιών της εταιρείας από ενάρξεως μέχρι σήμερα δεν είναι αυξητική  με 
δεδομένο  την οικονομική κρίση. Πρόβλεψη για την πορεία της, δεν μπορεί να γίνει λόγω 
των οικονομικών συνθηκών αλλά ελπίζουμε η αύξηση να κυμανθεί σε ποσοστό 15%, σε 
σχέση  με την  προηγούμενη περίοδο.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και 
τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 30 Ιουνίου 2022, να απαλλάξει το 
Διοικητικό Συμβούλιο και την Προϊσταμένη του Λογιστηρίου.   
 

 
Μετά ταύτα 

 
Καλούμε τη Γενική Συνέλευση, όπως εγκρίνει τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 
01/07/2021 έως 30/06/2022 και να απαλλάξει από κάθε ευθύνη τα μέλη του Δ.Σ. και την 
Προϊσταμένη του Λογιστηρίου. 
 

 
Μεταμόρφωση  23 Νοεμβρίου 2022 

 
 
ΤΑ  ΜΕΛΗ                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  & 
                                                                                 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
α. Βασιλική Γερεντέ 
                                                                                       Γεώργιος Γερεντές 
 
 
β.. Γεώργιος Κρητικός  
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 2. Ισολογισμός 30/6/2022 και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01/07/2021  -  
30/06/2022 

Ν.   Γ Ε Ρ Ε Ν Τ Ε Σ     Α Ε

"ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ Α.Ε."- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

G E R O L I V E 

 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:1390/01ΑΤ/Β/86/806   -   ΑΦΜ: 094032777 -  Δ.Ο.Υ : ΦΑΕ / ΑΘΗΝΩΝ 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής περιόδου 01.07.2021  -  30.06.2022

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (50ος Ισολογισμός) της Ν. ΓΕΡEΝΤΕΣ Α.Ε. της 30.06.2022
   Περιουσιακά στοιχεία 2022

Πάγια 3.295.496,87
Αποσβεσμένα
Απομειωμένα -344.353,92
Αποθέματα 45.846,74
Απαιτήσεις 498.193,96
Προκαταβολές και έσοδα 
εισπρακτέα 34.601,37
Λοιπά 145.705,87 141.555,80
Σύνολο ενεργητικού 3.675.490,89 3.693.114,09

Καθαρή θέση και 
υποχρεώσεις
Κεφάλαια και 2.958.656,71 2.917.902,43
Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 716.834,18 775.211,66
Σύνολο καθαρής θέσης 
και υποχρεώσεων 3.675.490,89 3.693.114,09
Μείον:

                           Κατάσταση Αποτελεσμάτων της  Ν ΓΕΡΕΝΤΕΣ   Α.Ε. περιόδου 01.07.2021   -   30.06.2022                           

       2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 583.919,19 820.892,20

0,00 0,00
Μεταβολές αποθ/των 
(+αύξηση, -μείωση) -65.520,76 -88.170,85
Αγορές εμπορευμάτων 
και υλικών -348.805,08 -526.284,44
Παροχές σε -86.658,22 -96.679,70
Αποσβέσεις ενσωμάτων 
και άϋλων παγίων -16.368,00 -14.141,73
Λοιπά έξοδα και ζημιές -102.114,41 -134.107,95
Λοιπά έσοδα και κέρδη 39.595,00 91.383,69

-35.623,55 -4.216,01
-31.575,83 48.675,21

0,00 0,00
-31.575,83 48.675,21

Μεταμόρφωση 30 Σεπτεμβρίου 2022
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ H   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΕΡΕΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ
Α.Δ.Τ ΑΜ 516879 Α.Δ.Τ. ΑΕ 024277 ΑΔΤ .ΑΑ-086730/05

-344.353,92 -327.985,92

2021

3.291.222,38

0,00 0,00 -327.985,92
111.367,50
476.954,33

0,00

2021

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 

0,00

Λοιπά συνήθη έσοδα

Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
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3. κατάσταση γενικής εκμετάλλευσης χρήσης 01/07/2021  -  30/06/2022 

 
 

4. Για την κίνηση των λογαριασμών παραθέτουμε τον Πίνακα Μεταβολών 
Καθαρής Θέσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ.
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 583.919,19 820.892,20 χρήσης 2022 χρήσης 2021
Μείον: Κόστος πωληθέντων 414.325,84 614.455,29 Καθαρά αποτ/ματα κέρδη (ζημίες)Χρήσης -31.575,83 48.675,21
Μικτά αποτ/μα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) 169.593,35 206.436,91 Υπόλοιπο αποτ/των (ζημίες ) προηγ. χρ. -23.366,25 -72.042,46

Κέρδη  εις νέο -54.942,08 -23.367,25
Μείον: 1. Έξοδα διάθεσης  & παραγωγής 98.633,20 137.629,50 ΠΛΕΟΝ Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων 
           3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ΜΕΙΟΝ   Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Κέρδη (Ζημία)  εις νέο -54.942,08 -23.367,25
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 16.282,55 14.846,92
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 24.228,84 49.332,53
Παροχές τρίτων 1.878,89 629,33
Φόροι-τέλη 21.272,84 20.404,66
Διάφορα έξοδα 24.107,67 6.294,83
Τόκοι & Συναφή έξοδα 35.624,04 123.394,83 4.347,07 95.855,34
Μερικά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης -52.434,68 -27.047,93
ΠΛΕΟΝ: Έσοδα Κεφαλαίων 0,49 131,06
Ολικά αποτελέσματα κέρδη (Ζημίες) εκμετάλλευσης -52.434,19 -26.916,87
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα Επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις απο ΕΣΠΑ 36.095,00 46.497,58
2. Έκτακτα κέρδη 3.500,00 140,41
3. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 44.745,70

ΜΕΙΟΝ: 2.Έκτακτες ζημίες 0,00 0,00
3.Λοιπά έκτακτα & ανόργ.έξοδα -2.368,64 -1.649,88 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σύνολο έκτακτων αποτελεσμάτων 37.226,36 89.733,81 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΕΡΕΝΤΕ ΑΙΚ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσ.παγίων στοιχείων -16.368,00 -14.141,73 Α.Δ.Τ. ΑΕ 024277 Α.Δ.Τ ΑΑ 086730
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ -31.575,83 48.675,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/7/2021 - 30/6/2022) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2022 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2021

Μεταμόρφωση 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΡΕΝΤΕΣ
Α.Δ.Τ ΑΜ 516879

2022
έναρξη χρήσης κινήσεις λήξη χρήσης

1.7.2021 1.7.21 -30.6.22 αποτελέσματα αποθεματικά 30.ο6.2022

ΚΑΤΑΒΛ.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.915.520,00 72.000,00 2.987.520,00
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο -23.696,36 330,11 -31.575,83 -54.942,08
Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 0,00 0,00

μερικά σύνολα κίνησης κεφαλαίων 2.891.823,64 72.330,11 -31.575,83 0,00 2.932.577,92

Διαφορες αναπροσαρμογης   περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00
κέρδη ζημίες προβλέψεων 0,00 0,00

αποθεματικά 26.078,79 0,00 26.078,79
αναβαλόμενος φόρος

μερικά σύνολα αναπροσαρμογών 26.078,79 0,00 0,00 0,00 26.078,79

Γενικά σύνολα κινήσεων κεφαλαίων 2.917.902,43 72.330,11 -31.575,83 0,00 2.958.656,71
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 " ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΕΡΕΝΤΕΣ  ANΩΝΥΜΗ   
ΕΤΑΙΡΙΑ"  

 
Περιόδου 01/07/2021 – 30/06/2022 

ΑΡ. ΜΑΕ   1390/01AT/B/86/806 

– Αριθμός  Γ.Ε.ΜΗ. 313901000 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία 

των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 

4308/2014. 

4. Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόμισμα της Εταιρείας. 

5. Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Β. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας (παρ. 4 

άρθρου 29) 

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

ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29) 

 

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.  

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί 

τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα 

ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 
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2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται με 

ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα 

πάγια αποσβένονται με τους συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη 

οικονομική ζωή τους. 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) 

 

Μεταφορικά μέσα  Ε.Ι.Χ.  

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

10% 

10% 

(3) 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

Εξοπλισμός Η/Υ 

10% 

20% 

 

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός 

του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή 

απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι 

μόνιμου χαρακτήρα. 

5. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 

επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα 

αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών. 

6. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», 

επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

7. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η 

διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

8. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά 

αποθέματα) επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
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αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η 

ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή 

είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος 

πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 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. 

9. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες 

ζημίες απομείωσης. 

10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα 

επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του 

δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

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

Μεταγενέστερα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

12. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και 

επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

14. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά τους ποσά. 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 επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. 

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως 

χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

15. 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. 

16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
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17. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή 

ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

18. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει 

τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού 

ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. 

19. 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 παροχή υπηρεσιών επιμετρούνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης 

σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. 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. 

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

21. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο 

καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία 

κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την 

ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε 

ξένο νόμισμα και επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής 

αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων 

ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική 

αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

22. 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. 

23. 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 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

24. 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. 
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 Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

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

ισολογισμού. 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού. 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των 

λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων. 

 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων περιόδου 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2021 ως 30/06/2022

Υπόλοιπο Υπόλοιπο Υπόλοιπο Αποσβέσεις
 Έναρξης 30/6/2022  Έναρξης 30/6/2022

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2.513,34 3.326,02 0 0 5.839,36 0,00 0,00 0 0 0,00 2.513,34 5.839,36

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟ/ΣΕΩΝ 2.513,34 3.326,02 0,00 0 5.839,36 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2.513,34 5.839,36

ΓΗΠΕΔΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.571.063,54 0,00 0,00 0 1.571.063,54 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.571.063,54 1.571.063,54
ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.374.910,99 0,00 0,00 0 1.374.910,99 103.884,86 13.043,74 11.252,17 0 105.676,43 1.271.026,13 1.269.234,56

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣE EURO 2.945.974,53 0,00 0,00 0 2.945.974,53 103.884,86 13.043,74 11.252,17 0 105.676,43 2.842.089,67 2.840.298,10

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 79.788,65 0,00 0,00 0,00 79.788,65 16.883,76 5.760,70 0,00 0,00 22.644,46 62.904,89 57.144,19

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣE EURO 79.788,65 0,00 0,00 0,00 79.788,65 16883,76 5760,7 0,00 0,00 22644,46 62904,89 57.144,19

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 52.110,46 948,47 0,00 0 53.058,93 17.166,30 4.009,82 0,00 0 21.176,12 34.944,16 31.882,81

Μηχανήματ & Λοιπός εξοπλισμός 210.835,40 0,00 0,00 0,00 210.835,40 190.051,00 4.805,91 0,00 0,00 194.856,91 20.784,40 15.978,49

H/Y-HARDWARE 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

H/Y- SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣE EURO 262.945,86 948,47 0,00 0 263.894,33 207.217,30 8.815,73 0,00 0 216.033,03 55.728,56 47.861,30

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ & 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟ/ΗΣΕΩΝ 3.291.222,38 4.274,49 0,00 0,00 3.295.496,87 327.985,92 27.620,17 11.252,17 0,00 344.353,92 2.963.236,46 2.951.142,95

30/6/2022
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Προσθήκες Μειώσεις Διαγραφές 
Πωληθέντω

ν

30/6/2021ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προσθήκες Μειώσεις Πωλήσεις
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Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού  ευρώ 49.554,92 € 

Δοσμένες εγγυήσεις  ΔΕΗ ποσού  ευρώ 335,22 €  

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  ποσού  ευρώ 49.219,70 €  από το ποσό αυτό 

έως την 31/10/2020 έχει εισπραχθεί επιδότηση ποσού  ευρώ 39.343,33 € 

2. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού (παρ. 9 άρθρου 29) 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29) 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 335,22 € αφορούν δοσμένες εγγυήσεις. 

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) 

επιμετρούνται  ως κάτωθι  

I. Αποθέματα   
4. Α'& Β' ύλες& είδη συσκευασίας 45.846,74 

 

Α ύλες ΑΞΙΑ 
ΚΑΛΑΜΩΝ 19.560,00 
ΜΑΥΡΑ  8.235,00 
ΠΡΑΣΙΝΑ  370,00 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ 180,00 
ΣΥΝΟΛΟ A' ΥΛΩΝ 28.345,00 
  

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και Β' ύλες   
Υλικά Συσκευασίας 16.209,74 
Β' ύλες 1.293,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ Β' ΥΛΩΝ 17.501,74 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.846,74 

5. Προκ/λες για αγορές αποθεμάτων 34.601,38 
50.05.00  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ     0,00 
53.98.00  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 34.601,38 
 

4. Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 30/06/2022 
Πελάτες (ανοικτό υπόλοιπο) 397.189,04 
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 0,00 
Επισφαλείς επίδικοι πελάτες 0,00 
Επιταγές εισπρακτέες  0,00 
Απαιτήσεις προκαταβολές σε προμηθευτές για αγορές ελαιών   0,00 
Σύνολο 397.189,04 
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Σημείωση στο λογαριασμό πελάτες συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις του πελάτη CASTELLA IMPORT USA συνολικού 
ποσού 248.332,52 €    οι οποίες είναι σε καθυστέρηση πληρωμής για περισσότερο από ένα έτος.  

 

5. Λοιπές Απαιτήσεις 

Εμπορικές απαιτήσεις 30/06/2022 
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατ συνδεδ. επιχ. 0,00 
Eλλ. δημ. προκατ. και παρ. φόροι 0,00 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 34.388,74 
    
Σύνολο 34.388,74 

 

6. Προπληρωμένα έξοδα   

 

 

 

 

 

7. Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 30/06/2022 30/06/2021 

Ταμείο 5.206,18 5.206,18 
Καταθέσεις Όψεως 105.414,85 94.027,07 
ΣΥΝΟΛΟ 110.921,03 99.233,25 

 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε 

ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 100% και σε τράπεζες του εξωτερικού δεν υπάρχουν καταθέσεις . 

  

8. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29) 

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.987.520 ευρώ (δύο εκατομμύρια 
εννιακόσιες ογδόντα επτά   χιλιάδες πεντακόσια είκοσι  ευρώ) είναι ολοσχερώς καταβλημένο 
και διαιρείται σε 622.400 (εξακόσιες είκοσι δύο  χιλιάδες τετρακόσιες) ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 4,80 ευρώ (τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά ) η κάθε μία. 

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε: 
 
Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Προπληρωμένα έξοδα 30/06/2022 30/06/2021 
Ασφάλιστρα επομένων χρήσεων  696,10 119,16 
Τέλη κυκλοφορίας  0,00 0,00 
Πρόστιμα παραβ. Αρθρ.16 0,00 0,00 
Αξία ειδών που έχουν επιστραφεί               0,00 0,00 
Συνδρομές επομένης χρήσεως 0,00 0,00 
Σύνολο 696,10 119,16 
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α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε 5.000.000 δρχ., 
διηρημένο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, καταβληθέν τοις μετρητοίς 
υπό των ιδρυτών της εταιρείας ώς εις το άρθρο 42 του αρχικού καταστατικού. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 
1577/28-12-1970) 
β) Με απόφαση της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 13.11.1977 
το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.310.000 δρχ.( ΦΕΚΤΑΕ & ΕΠΕ 1644/23- 5-78) 
(1) διά κεφαλαιοποιήεως της αξίας των ακινήτων (οικοπέδων και κτιρίων) της εταιρείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.542/77 εις δρχ. 2.309.850 και 
(2) διά καταβολής από τους μετόχους δρχ. (150) σε μετρητά για την στρογγυλοποίηση και την 
έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. 
γ) Με απόφαση της 11ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΕ ΑΦΟΙ Α. ΓΕΡΕΝΤΕ ΑΕ 
της 29.10.82 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 14.254.500 δρχ. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 18/5-1-
1983) 
(1) διά κεφαλοποιήσεως της αξίας (οικοπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 1249/82 κατά 14.241.390 δραχμές και 
(2) διά καταβολής μετρητών 13.110 δρχ. κατά αναλογία των μετοχών εκάστου μετόχου προς 
στρογγυλοποίηση και την αύξηση της αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δρχ. 1.950. 
δ) Με απόφαση της 17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.10.88 το μετοχικό 
κεφάλαιο αυξάνεται κατά δρχ. 43.335.500. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1190/15-5-1989) 

(1) δια κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας (ακινήτων και κτιρίων) της εταιρείας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ε2665/84/ΠΟΛ.72/22.2.88 και Ε2666/85/ΠΟΛ.70/22.2.88 αποφάσεων του 
υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για δρχ. 42.766.074 και  
(2) δια καταβολής από τους μετόχους δρχ. 569.426 σε μετρητά κατά αναλογία εκάστου 
μετόχου προς στρογγυλοποίηση και την αύξηση της αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 
2.950 δρχ. 
ε) Με την από 20/10/94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετατρέπεται το 
σύνολο των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% του 
συνόλου επί μία πενταετία. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5018/25-8-1995). 
στ) Με την καταβολή 241.900.000 δρχ. σε μετρητά σύμφωνα με την από 21 Οκτωβρίου 1994 
απόφαση της 23ης Έκτακτης Γ/Σ των μετόχων και την έκδοση 82.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 
δρχ. 2.950 η κάθε μία. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5018/25-8- 1995). 
ζ) Με την από 29/3/96 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 104.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2.950 
δρχ. η κάθε μία (δεσμευμένες) αμεταβίβαστες κατά 73.012 μετοχές του συνόλου τους επί μία 
δεκαετία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/90, που αντιστοιχούν στο ύψος της ίδιας 
συμμετοχής δρχ.215.385.400 της επένδυσης που έχει υπαχθεί στις σχετικές διατάξεις με βάσει 
τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με αριθμό πρωτ. 44459/ΝΝ 271/Ν. 
1892/90/301194 και αριθμ. πρωτ. 34111/ΝΝ.215/Ν.1892/90/221293 και κατά 30.988 μετοχές 
του συνόλου αυτών μεταβιβάσιμες. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8012/12-12-1996) περίπτωση (5)  
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η) Με την από 20/5/1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το 
Μετοχικό Κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών δρχ. 158.002.000, σύμφωνα με την απόφαση της 
27ης Έκτακτης Γ/Σ των μετόχων και την έκδοση 53.560 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 
2.950 η κάθε μία και έτσι τό συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 
464.802.000 δρχ. διαιρούμενο σέ 157560 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2.950 δρχ η 
κάθε μία αμεταβίβαστες (δεσμευμένες ) κατά 91000 του συνόλου τους επί μία δεκαετία και 
κατά 66560 μετοχές του συνόλου αυτού μεταβιβάσιμες. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8012/12-12-1996) 
περίπτωση (4) 

θ) Με την καταβολή μετρητών δρχ. 659.148.000 σύμφωνα με την από 31 Ιανουάριου 1997 
απόφαση της 29ης Έκτακτης Γ/Σ των μετόχων και την έκδοση 223440 ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας δρχ. 2.950 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 3797 δρχ σχηματίστηκε 
αποθεματικό υπέρ το άρτιο (189.253.680) δρχ.(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5321/21-7-1997) 
ι) Με την απόφαση της 29ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 
30/12/98 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 50.282.750 δρχ. διά κεφαλαιοποιήσεως της 
υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων (άρθρο 23 Ν. 2065/92 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει Ν. 2443/96 άρθρο 20) με την έκδοση 17.045 μετοχών, ονομαστικών μεταβιβάσιμων και 
διανομή δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε ακέραιο αριθμό κατ’ αναλογία των μετοχών που 
κατέχουν. ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1691/29-5-1999) 
ια) Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 28/02/2001 
το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 548.995.000 δρχ. και ακυρώθηκαν 186.100 ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 2.950 η κάθε μία και παράλληλα επεστράφη αποθεματικό υπέρ 
το άρτιο (157.626.700) δρχ.(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2310/11-4- 2001) 
ιβ) Με την απόφαση της 28/03/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας: 
(1)αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε 
μετοχής σε ευρώ , (2) το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.365.112,99 ευρώ με αύξηση της 
ονομαστικής αξίας των 211945 παλαιών μετοχών από 2950 δρχ. ή 8,66 ευρώ σε 10,00 ευρώ 
εκάστη και έκδοση 208.055 νέων μετοχών .Η αύξηση αυτή θα πραγματοποιηθεί ως εξής : 
(α1) το ισότιμο της μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2842/2000 του μετοχικού 
κεφαλαίου ήταν 625.237.750 δρχ. ήτοι ευρώ1.834.887.01  
(α2) κατά το ποσό των 32.525,26 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως τις υπεραξίας αναπροσαρμογής 
των ακινήτων (άρθρο 23 Ν. 2065/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ν. 2443/96 άρθρο 20) 
(α3) κατά το ποσό των 92.815,79 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού υπέρ το άρτιο 
έκδοσης μετοχών. 
(α4) με την καταβολή μετρητών 2.239.771.94 ευρώ απο τους μετόχους. 
ιγ) Με την απόφαση της 17/11/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
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εταιρίας: (1) αποφασίσθηκε η Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών ποσού 
ευρώ 1.298.353,96 με παράλληλη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής 
μετρητών αναλογικά της συμμετοχής των μετόχων στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ,(2) 
αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών 1.874.000 ευρώ ( 
ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων από τους μετόχους και την 
έκδοση 187.400 ονομαστικών μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ( δέκα ) ευρώ.  
ιδ) Με την απόφαση της 01/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, 
αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 1.822.200,00 ευρώ με μείωση 
της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,00 ευρώ (τρία ευρώ), ήτοι από 10 ευρώ σε 7ευρώ  
προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών ποσού 1.822.200,00 ευρώ. 
ιε) Με την απόφαση της 11/01/2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 1.336.280,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 

κατά 2,20 ευρώ (δύο ευρώ  και είκοσι λεπτά), ήτοι από 7,00 Ευρώ (επτά ευρώ) σε 4,80 Ευρώ (τέσσερα ευρώ και 

ογδόντα λεπτά ) προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών ποσού ποσού 1.189.239,75 €    και επιστροφή κεφαλαίου 

ποσού 147.040,25  €  σε μετόχους  εντός τετραετίας από την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης στο ΓΕΜΗ . 
ιστ ) Με την απόφαση της 08/04/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η 

αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 72.000,00 ευρώ με έκδοση 15.000 ονομαστικών μετοχών  

ονομαστικής αξίας της μετοχής  4,80 Ευρώ (τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά).   
 

  2022  2021 
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους  622.400  607.400 
Μείωση μετοχών στη διάρκεια του έτους  0  0 
Αύξηση μετοχών στη διάρκεια του έτους  0  0 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους  622.400  607.400 
 

Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

  Αριθμός  
Ονομαστική 

Αξία  

Διαφορά 
υπέρ το 
άρτιο  

Συνολική 
αξία 

Ονομαστικές Μετοχές  622.400  4,80  0,00  2.987.520 
 

 
9. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 

Για την εξασφάλιση βραχυπροθέσμων και μακροπρόθεσμων δανείων   δεν υπάρχουν . 

Για την κίνηση των λογαριασμών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ο οποίος 

ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 531.875,65  €  παραθέτουμε την παρακάτω  ανάλυση  

Ανοικτό Δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ με αριθμό λογαριασμού 0010278000000010300, ποσού 0,00 ευρώ 

Ανοικτό Δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ με αριθμό λογαριασμού 5055070678559 , ποσού 129.737,35 ευρώ 
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Ανοικτό Δάνειο στην Τράπεζα Eurobank ΑΕ με αριθμό λογαριασμού 00260238260300025239 , ποσού 178.807,38 

ευρώ 

ΔΑΝΕΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 6141931288 κεφάλαιό κίνησης , ποσού 198.235,65 ευρώ 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΔΟΥ 94/ΦΕΚ 1645Β΄' /3.5.2020  , ποσού 36.095,00 ευρώ 

Δάνειο AUDI από 22/12/2018 έως 22/12/2022 49 δόσεις ποσού 25.095,07 ευρώ 

 

10. Προβλέψεις 

Δεν έχει διαχρονικά σχηματιστεί ποσό λοιπών προβλέψεων . 

11. Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 30/06/2022 30/06/2021 
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
και φόροι –τέλη                                   4.172,84 7.228,49 
Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές & Πιστωτές  
(ανοικτό υπόλοιπο) 35.142,26 188.655,93 
Επιταγές πληρωτέες 145.532,35 69.654,46 
 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις 0,00 0,00 
Σύνολο 164.847,65 265.538,88 

 

12. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 30/06/2022 30/06/2021 
Έξοδα πληρωτέα δεδουλευμένα ΔΕΗ  ΟΤΕ 111,08 1.166,27 
Προμήθειες για πωλήσεις 0,00 0,00 
Τόκοι Δανείων δουλευμένοι 0,00 0,00 
      
Σύνολο 111,08 1,166,27 

 

13. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων (παρ. 26 άρθρου 29)00 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 
 
14. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού 

συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική (παρ. 27 άρθρου 29) 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

15. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου 

επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική (παρ. 28 άρθρου 29) 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 
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16. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (παρ. 29 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

17. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29) 

Η εταιρεία  δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, και δεν έχει υπόλοιπα απαιτήσεων ή 

υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη. 

18. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές 

επιπτώσεις επί της εταιρείας (παρ. 15 άρθρου 29) 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί. 

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

ισολογισμό (παρ. 16 άρθρου 29) 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

β) Εγγυήσεις 

Δεν υπάρχουν . 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικώς έως και την διαχειριστική περίοδο 30/06/2009 σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν3888/2010 και έχει καταβάλει το πρόσθετο φόρο εφάπαξ ποσό 18.725,03 ευρώ βάση του εκκαθαριστικού με 

αριθμό 106308/1 και το διπλότυπο  με αριθμό 124593/10-12-2010   Άλλες οφειλές σημαντικών φόρων δεν 

υπάρχουν. Για τις χρήσεις 2017 έως και 2022, οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις  έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στις φορολογικές αρχές  . 

20. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά  μετά από πέντε έτη από την 

ημερομηνία ισολογισμού (παρ. 14 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

21. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (παρ. 25 

άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν  κονδύλια για προκαταβολές σε μέλη διοικητικού συμβουλίου  και  Πιστώσεις σε μέλη διοικητικού 

συμβουλίου  δεν υπάρχουν. 

22. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο (παρ. 18 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

23. Αναβαλλόμενοι φόροι (παρ. 22 άρθρου 29) 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 
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24. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου (παρ. 21 άρθρου 29) 

Η κλειόμενη χρήση  παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα. Το  αποτέλεσμα  συνολικού ποσού 31.575,83 € με 

απόφαση  γενικής συνέλευσης των μετόχων θα αθροιστεί  με τη ζημία προηγούμενης χρήσης ποσό 23.366,25 € 

25. Επιμέρους στοιχεία των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή 

σημασίας. (παρ. 17 άρθρου 29) 

 

26. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29) 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη συνεδρίαση της 23.11.2022, το αποτέλεσμα  ζημία της 

χρήσης 01/07/2021 ως 30/06/2022 είναι ποσού 54.942,08 €  . Δεν υπάρχουν κέρδη για διανομή.   

27. Το ποσό των μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο (παρ. 20 άρθρου 29) 

Η εταιρεία  δεν κατέβαλε  μέσα στην περίοδο 01/07/2021 ως 30/06/2022 

28. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 01/07/2021 ως 30/06/2022 ανήλθε σε 6 

απασχολούμενους. 

 2022  2021 

Μέσο όρος εργατικού προσωπικού 5  5 

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού 1  1 

Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων 6  6 

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 2022  2021 

Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 70.866,58  75.053,27 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 15.751,64  18.221,43 

Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00  3.405,00 

Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου 86.658,22  96.679,70 
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29. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν  καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη  του Δ.Σ. . 

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν  είναι και έμμισθοι  υπάλληλοι της εταιρείας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας παροχής 

υπηρεσιών αορίστου χρόνου, ενώ για τη συμμετοχή τους ως μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν καμία αμοιβή. 

 

Μεταμόρφωση, 25/11/2022 

 

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      
&  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        

    Γεώργιος  Γερεντές                            Βασιλική  Γερεντέ                                     Αικ. Τσιμπούκη 


