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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2019 

Κύριοι μέτοχοι, 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή 

σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 με τις 

παρατηρήσεις μας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.  

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητά της. 
1.1  Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου. 
H εταιρεία «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΑ 

ΔΙΑΠΟΝ» με βασικό ιδρυτή το Λάμπρο Τασούλα από το 1980 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και 

από το 1996 ως ανώνυμη εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ποτών και κρασιών. 

Από το 1980 έως και σήμερα, η Καβα Διαπόν κατέχει εξέχουσα θέση στο εμπόριο ποτών και κρασιών. 

Η πολυετής παρουσία στην αγορά της Κέρκυρας είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αξιοπιστίας και της 

εμπειρίας που χαρακτηρίζει την εταιρεία. 

Η Κάβα μας διαθέτει μεγάλο εύρος προϊόντων (πάνω από 7.000 κωδικοί), ώστε να είναι σε θέση να 

καλύψει κάθε απαίτηση, σε κάθε διαβάθμιση τιμής και ποιότητας. 

Στην Κάβα Διαπόν υπάρχει ποικιλία διακεκριμένων ετικετών ποτών και κρασιών, ελληνικών αλλά και 

διεθνών καθώς και μια μεγάλη συλλογή σε είδη bartending, ξενοδοχείων και πολλά ακόμα. 

Σε όλη την πορεία της, η εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται και βελτιώνεται με γνώμονα πάντα την 

ποιότητα, τη συνέπεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών χτίζοντας σχέσεις μακρόπνοων 

συνεργασιών. 

 

1.2 Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 
Σκοπός της λειτουργίας της εταιρείας είναι να διατηρήσει την εξέχουσα θέση της στην αγορά καθώς 

και την μετεξέλιξη της σε σύγχρονη ανταγωνιστική εταιρεία στο χώρο της εμπορίας ποτών και κρασιών 

μέσα από τη νέα γενιά που εκπροσωπείται από το Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπύρο 

Τασούλα. Προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε την 27-06-2019 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

προέβη στην ίδρυση εταιρείας με διακριτικό τίτλο CAVA DIAPON με κοινή έδρα καθώς και τον ίδιο 

σκοπό, μέσα από την οποία εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί γρήγορα η μετεξέλιξη της Κάβας. 

 

Επιπρόσθετα εντός του 2019, η εταιρεία μέσα από την ολοκλήρωση του επενδυτικού ακινήτου στην 

περιοχή Δανίλια Κέρκυρας δημιούργησε μία νέα δραστηριότητα με την έναρξη λειτουργίας 

τουριστικού καταλύματος με την εμπορική ονομασία «Villa Athos» με στόχο να αναπτυχθεί και στην 

αγορά των τουριστικών καταλυμάτων μέσω του Αντιπροέδρου της εταιρείας κ. Χρήστο Τασούλα.  

 
1.3 Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
Η εταιρεία διοικείται από τριμελές διοικητικό συμβούλιο. 

Το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης εξυπηρετείται από σχεδιασμένο οργανόγραμμα με πλήρη κάλυψη 

όλων των κύριων (τμήμα πωλήσεων και τμήμα οικονομικού) αλλά και των επί μέρους λειτουργικών 

τμημάτων της εταιρείας.  
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1.4 Πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και 

της θέσης της. 

Αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας 

 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 

και το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατ’ αναλογία της αύξησης των πωλήσεων με συνέπεια το μεικτό 

κέρδος να παραμείνει σε σταθερά επίπεδα. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 503.006,98 έναντι κερδών ευρώ 672.012,94 

της προηγούμενης χρήσης.  

Τα ζημιογόνα αποτελέσματα οφείλονται  στα ακόλουθα γεγονότα: 

(α) τη τρέχουσα χρήση το διοικητικό συμβούλιο προχώρησε σε απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων 

και αποθεμάτων κατά ποσό ευρώ 550 χιλ. και 120 χιλ. αντίστοιχα για επίδικες και σε καθυστέρηση 

εμπορικές απαιτήσεις  και σε απαξιωμένα και αργώς κινούμενα αποθέματα ώπου η ανακτησιμότητα 

κρίθηκε σε σημαντικό βαθμό αβέβαιη. 

(β) στο τέλος της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία προχώρησε σε απολύσεις του μεγαλύτερου μέρους 

του προσωπικού της επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα χρήσεως με αποζημιώσεις απόλυσης κατά 

ποσό ευρώ 274 χιλ. συνέπεια της νέα στρατηγικής της εταιρείας να εξουσιοδοτήσει το Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο να ιδρύσει εταιρεία με τον ίδιο σκοπό κάνοντας χρήση των εγκαταστάσεων 

της εταιρείας μας.  

(γ) τη τρέχουσα χρήση διενεργήθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις επί των κτιριακών εγκαταστάσεων που 

εκ παραδρομής δεν είχαν διενεργηθεί σε προηγούμενες χρήσεις. 

 

01.01-

31.12.2019

01.01-

31.12.2018
Μεταβολή Μεταβολή % Σχόλια

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 14.721.737,06 13.141.053,08 1.580.683,98 12% Αύξηση

Κόστος πωληθέντων -12.455.470,61 -11.030.147,43 -1.425.323,18 13% Αύξηση

Μεικτό Κέρδος 2.266.266,45 2.110.905,65 155.360,80

Μεικτό Κέρδος % 15% 16%

Παροχές σε εργαζόμενους -737.276,74 -589.200,72 -148.076,02 25% Αύξηση

Αποσβέσεις -90.508,79 -48.302,93 -42.205,86 87% Αύξηση

Λοιπά έξοδα και ζημίες -786.772,17 -749.177,84 -37.594,33 5% Αύξηση

Λοιπά έσοδα και κέρδη 9.616,46 26.520,93 -16.904,47 -64% Μείωση

Αποτελέσματα προ απομειώσεων & απολύσεων 661.325,21 750.745,09 -89.419,88

Απομειώσεις απαιτήσεων-αποθεμάτων -720.000,00 0,00 -720.000,00 100% Αύξηση

Αποζημιώσεις απόλυσης -273.837,30 -22.004,32 -251.832,98 1144% Αύξηση

Πρόσθετες αποσβέσεις κτιρίων -118.184,84 0,00 -118.184,84 100% Αύξηση

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 27,57 2,91 24,66 847% Αύξηση

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -52.337,62 -56.730,74 4.393,12 -8% Μείωση

Αποτέλεσμα προ φόρων -503.006,98 672.012,94 -1.175.019,92

Φόροι εισοδήματος -97.344,49 -246.856,44 149.511,95 -61% Μείωση

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -600.351,47 425.156,50 -1.025.507,97
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 Οικονομική θέση της εταιρείας  

Η διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Η παραπάνω διάρθρωση του ενεργητικού  και των υποχρεώσεων της εταιρείας, μας επιτρέπει την 

πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει για την τρέχουσα χρήση 2020. 

Διανομή Κερδών 

Η προσεχής Τακτική Γενική Συνέλευση δεν αναμένεται να αποφασίσει διανομή μερίσματος προς τους 

μετόχους εξαιτίας της ύπαρξης ζημιών χρήσεως και περιορισμένων κερδών εις νέον. 

2. Κυριότεροι κίνδυνοι 

2.1 Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες 

συνεργασίας μεταξύ τους 

Βασικοί προμηθευτές της εταιρείας μας είναι οι συνεργαζόμενες εταιρείες ποτών και κρασιών με τους 

οποίους η εταιρεία διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις. 

 

2019 2018

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 1.411.165,39 1.802.533,83

Ακίνητα κατεχόμενα για επενδυτικούς σκοπούς 977.594,28 597.122,11

Λοιπός εξοπλισμός 340.038,85 225.760,52

Σύνολο παγίων 2.728.798,52 2.625.416,46

Αποθέματα 495.040,29 1.169.313,12

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.106.665,08 3.165.139,66

Διαθέσιμα 31.195,88 144.514,36

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.632.901,25 4.478.967,14

Τραπεζικός Δανεισμός 215.375,47 473.110,12

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 1.370.379,48 1.036.790,44

Υποχρεώσεις προς Ελληνικό Δημόσιο 68.767,68 286.954,43

Σύνολο υποχρεώσεων 1.654.522,63 1.796.854,99
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2.2 Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 

Η Διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει να αξιολογεί τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει 

η ελληνική οικονομία και προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται σε εγρήγορση ώστε να αναζητά 

επικερδείς λύσεις προς όφελος όλων των συναλλασσόμενων της. 

Η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις των κυβερνητικών μέτρων για την επιβολή lockdown εμφανίστηκαν άμεσα 

από τους μήνες Μάρτιο και εφεξής μέχρι τον Ιούνιο. 

Η εταιρεία απολαμβάνει όλα τα κυβερνητικά μέτρα ανακούφισης προκειμένου να καλύψει τις 

απαιτούμενες ταμειακές ανάγκες με συνέπεια να είναι σε θέση να  περιορίσει τις αρνητικές 

οικονομικές συνέπειες χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση στο παρόν στάδιο να μπορεί να γνωρίζει την 

τελική έκβαση τους. 

Η Διοίκηση, παρόλες τις παραπάνω σημαντικές αρνητικές συγκυρίες εκτιμά ότι η Εταιρεία, 

βοηθούμενη από την αναμενόμενη επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία, τη 

συνέχιση της προ πανδημίας, αναπτυξιακής πορείας της χώρας, την αύξηση της επαγγελματικής 

απασχόλησης και την ενίσχυση της εγχώριας καταναλωτικής διάθεσης θα υλοποιήσει του 

οικονομικούς στόχους της. Ο βασικός μέτοχος της εταιρείας έχει δεσμευθεί να στηρίξει 

χρηματοοικονομικά την εταιρεία στο βαθμό που απαιτηθεί. 

2.3 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία 

αναπτύσσεται. 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η 

εταιρεία αναπτύσσεται πέραν των όσων έχουν ιδιαιτέρως αναφερθεί και εξετασθεί σε υπόλοιπα 

σημεία της παρούσης.  

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα. 

3.1 Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον. 

Η εταιρεία ως εκ της φύσης της δραστηριότητάς της δεν έχει αμεσότητα ως προς την επίδρασή της με 

το περιβάλλον.  

3.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον 

έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή 

χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των 

υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη 

χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

Δεν υφίστανται. 

3.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 

Δεν υπάρχουν. 
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4. Εργασιακά ζητήματα 

4.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 

μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών). 

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την 

πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 

μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. 

4.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

Η εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει 

πλήρης συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική 

νομοθεσία θέτει και επιτρέπει στη χώρα μας.  

4.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

Δεν συντρέχει λόγος εξαιτίας της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών της στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση 

διαχείρισης, παρουσιάζονται κατωτέρω ένα μείγμα τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ. Οι δείκτες αυτοί είναι 

ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και ταυτόχρονα με την 

παρουσίαση των δεικτών αυτών, γίνεται σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής 

της μετρήσιμης πληροφορίας. 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρατίθενται οι κατωτέρω αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

καθώς και απόδοσης και αποδοτικότητας : 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κέρδη προ απομειώσεων & απολύσεων

Κύκλος εργασιών

Μεικτό κέρδος

Κύκλος εργασιών

Κύκλος εργασιών

Υποχρεώσεις

15,39% 16,06%

8,90 7,31

2,46 3,10

2019 2018

4,49% 5,71%
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6. Επιπλέον πληροφόρηση 
6.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας  

Η νέα διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει μια σειρά από ενέργειες με σκοπό την αλλαγή του 

επιχειρηματικού μοντέλου τα επόμενα έτη. 

Στα ανωτέρω πλαίσια, η Γενική Συνέλευση, σε έκταση συνεδρίαση της την 06-04-2020 , χορήγησε (με 

αναδρομική ισχύ) άδεια στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το άρθρο 98 του Ν. 

4548/2018 προκειμένου να προβεί στην ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία ΤΑΣΟΥΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και διακριτικό τίτλο CAVA DIAPON με αριθμό ΓΕΜΗ 151223333000 και ΑΦΜ 

801182210. Η νεοιδρυθείσα εταιρεία έχει κοινή έδρα και τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία μας.    

Εντός του 2019 μεταξύ των δύο συνδεδεμένων εταιρειών υπήρξε εμπορική συνεργασία σύμφωνα με 

τη σημείωση 13 του προσαρτήματος των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Την επόμενη χρήση 2020 η ίδρυση της νέας εταιρείας σηματοδοτεί σημαντική πτώση των πωλήσεων 

της εταιρείας μας καθώς σημαντικό μέρος των πωλήσεων μας το αναλαμβάνει εφεξής η νέα εταιρεία. 

Ταυτόχρονα με τις πωλήσεις που αναλαμβάνει η νέα εταιρεία, αναλαμβάνει και τη διαχείριση του 

κόστους του προσωπικού, της λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων και του εν γένει 

κόστους αγοράς και διαχείρισης των αποθεμάτων με συνέπεια η Εταιρεία μας για το επόμενο έτος 

πέραν της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων να ωφεληθεί και από τη σημαντική μείωση του 

λειτουργικού κόστους και να είναι σε θέση να ικανή κερδοφορία για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων και τον στόχων της. 

Το νέο διαμορφούμενο επιχειρηματικό μοντέλο εντός του 2020 έχει την πλήρη στήριξη του βασικού 

μετόχου της εταιρείας και θα οριστικοποιηθεί σε συνάρτηση των συνεπειών της πανδημίας και σε 

κάθε περίπτωση την εγγύηση του ότι δε θα θέσει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της εταιρείας. 

6.2 Δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν. 

6.3 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών  

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που να ενεργεί στο όνομά 

του αλλά για λογαριασμό της. 

6.4 Ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)  

Δεν υφίστανται 
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6.5 Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) Στόχοι και πολιτικές της 
εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης 
της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για 
την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο 
μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο 
ταμειακών ροών. 

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων και συνεπώς δεν είναι εκτεθειμένη 

σε τέτοιου είδους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 

Η δραστηριότητα της εταιρίας δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, 

κίνδυνο ρευστότητας, με επισήμανση τα κατωτέρω:  

α. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πιθανές ζημίες που μπορεί να προκύψουν αν μία εμπορική ή 

οικονομική συναλλαγή δεν τηρηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο. Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει 

σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.  

β. Κίνδυνος ρευστότητας  

Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών 

της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα. 

 
7. Μεταγενέστερα γεγονότα  
Η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις των κυβερνητικών μέτρων για την επιβολή lockdown εμφανίστηκαν άμεσα 

από τους μήνες Μάρτιο και εφεξής μέχρι τον Ιούνιο. 

Η εταιρεία απολαμβάνει όλα τα κυβερνητικά μέτρα ανακούφισης προκειμένου να καλύψει τις 

απαιτούμενες ταμειακές ανάγκες με συνέπεια να είναι σε θέση να  περιορίσει τις αρνητικές 

οικονομικές συνέπειες χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση στο παρόν στάδιο να μπορεί να γνωρίζει την 

τελική έκβαση τους. 

Η Διοίκηση, παρόλες τις παραπάνω σημαντικές αρνητικές συγκυρίες εκτιμά ότι η Εταιρεία, 

βοηθούμενη από την αναμενόμενη επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία, τη 

συνέχιση της προ πανδημίας, αναπτυξιακής πορείας της χώρας, την αύξηση της επαγγελματικής 

απασχόλησης και την ενίσχυση της εγχώριας καταναλωτικής διάθεσης, θα ανακτήσει πωλήσεις. 

Δεν υφίστανται άλλα γεγονότα πέραν των όσων περιγράφονται στις παρούσες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις που συνέβησαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και μέχρι τη σύνταξη της παρούσης που 

επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. 
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Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο την 16-06-2020 

και έχουν θεωρηθεί: 

α) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα σύμβουλο κύριο Σπυρίδωνα Τασούλα,  

β) από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κύριο Χρήστο Τασούλα,  

γ) από τον εξουσιοδοτημένο λογιστή κύριο Γεώργιο Δρούγκα  

Με βάση τα προεκτεθέντα προτείνουμε την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019 

μετά της Εκθέσεως των Ορκωτών Λογιστών. 

Τέλος, πιστεύω κ.κ. μέτοχοι ότι θα εξακολουθήσετε να μας περιβάλλετε με την ίδια εμπιστοσύνη και 

στο μέλλον. 

Παρακαλούμε για την λήψη αποφάσεως επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

Το παρόν εγκρίθηκε με την απόφαση Δ.Σ. της 16/06/2020 

Κέρκυρα 16/6/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 

  



 ΓΕΜΗ 033307133000 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31-12-2019 
Σελίδα 10 από 26 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

«ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό 

της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.  

Βάση Γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 

παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλο  Θέμα  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 

31/12/2018  ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση η Ορκωτή Ελέγκτρια 

Λογίστρια εξέδωσε την 22.08.2019 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη και έμφαση θέματος 

αναφορικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 

η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη 
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χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε 

προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 

ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 

εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 

διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα 

να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση 

αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 

διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που 

είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 

ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 

καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης 

επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας . 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή 

εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 

έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 

Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 



 ΓΕΜΗ 033307133000 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31-12-2019 
Σελίδα 12 από 26 

 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 

του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 

σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει  ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

  

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΖΙΦΑΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 46371 

 

O L Y M P I A  
ΟΟ ΡΡ ΚΚ ΩΩ ΤΤ ΟΟ ΙΙ   ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΓΓ ΚΚ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΑΑ .. ΕΕ ..   

 Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10,  104 34 Αθήνα,  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170,  Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40,    
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Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  
 (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσεως) 

 

  

Σημείωση
31/12/2019 31/12/2018*

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 3 1.411.165,39 1.802.533,83

Μηχανολογικός εξοπλισμός 3 3.400,92 3.472,80

Λοιπός εξοπλισμός 3 336.637,93 222.287,72

Επενδύσεις σε ακίνητα 3 977.594,28 597.122,11

Σύνολο 2.728.798,52 2.625.416,46

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις 924,00 374,00
Σύνολο 924,00 374,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.729.722,52 2.625.790,46

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεύματα 10.2 448.242,92 1.143.208,88

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 10.2 46.797,37 26.104,24

Σύνολο 495.040,29 1.169.313,12

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 4.1 2.860.546,10 3.146.623,91

Λοιπές απαιτήσεις 4.2 229.141,23 3.473,92

Προπληρωμένα έξοδα 16.053,75 14.667,83

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31.195,88 144.514,36

Σύνολο 3.136.936,96 3.309.280,02

Σύνολο κυκλοφορούντων 3.631.977,25 4.478.593,14

Σύνολο ενεργητικού 6.361.699,77 7.104.383,60

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 5 4.432.350,00 4.432.350,00

Σύνολο 4.432.350,00 4.432.350,00

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 73.548,83 73.548,83

Σύνολο 73.548,83 73.548,83

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 134.864,41 113.606,59

Αποτελέσματα εις νέο 66.413,90 688.023,19

Σύνολο 201.278,31 801.629,78

Σύνολο καθαρής θέσης 4.707.177,14 5.307.528,61

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 4.3 177.088,00 354.168,00

Σύνολο 177.088,00 354.168,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 4.3 38.287,47 118.942,12

Εμπορικές υποχρεώσεις 4.4 730.100,04 567.342,62

Φόρος εισοδήματος 0,00 48.238,02

Λοιποί φόροι και τέλη 4.5 51.100,24 211.367,46

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 4.5 17.667,44 27.348,95

Λοιπές υποχρεώσεις 4.4 640.279,44 469.447,82

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.477.434,63 1.442.686,99

Σύνολο προβλέψεων & υποχρεώσεων 1.654.522,63 1.796.854,99

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 6.361.699,77 7.104.383,60
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
Ποσά σε μονάδες ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Για σκοπούς συγκρισιμότητας διενεργήθηκαν αναταξινομήσεις κονδυλίων στη συγκριτική πληροφόρηση της 31.12.2018 όπως αναλυτικά  γίνεται αναφορά 

στη σημείωση 2 

  

Σημείωση
31/12/2019 31/12/2018*

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10.1 14.721.737,06 13.141.053,08

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 10.2 -674.272,83 -57.116,86

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 17.002,49

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 10.2 -11.951.197,78 -10.973.030,57

Παροχές σε εργαζόμενους 11 -1.011.114,04 -611.205,04

Αποσβέσεις 3 -208.693,63 -48.302,93

Λοιπά έξοδα και ζημίες 10.3 -786.772,17 -749.177,84

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 4.1 -550.000,00 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 9.616,46 9.518,44

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -450.696,93 728.740,77

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 27,57 2,91

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -52.337,62 -56.730,74

Αποτέλεσμα προ φόρων -503.006,98 672.012,94

Φόροι εισοδήματος -97.344,49 -246.856,44

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -600.351,47 425.156,50
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
Ποσά σε μονάδες ευρώ 

 

  

Κεφάλαιο
Διαφορές εύλογης 

αξίας

Αποθεματικά 

νόμων και κατ/κού

Αποτελέσματα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2018 4.432.350,00 73.548,83 94.179,49 422.293,79 5.022.372,11

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

Εσωτερικές μεταφορές 19.427,10 -19.427,10 0,00

Διανομές στους φορείς -140.000,00 -140.000,00

Αποτελέσματα περιόδου 425.156,50 425.156,50

Υπόλοιπο 31.12.2018 4.432.350,00 73.548,83 113.606,59 688.023,19 5.307.528,61

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

Εσωτερικές μεταφορές 21.257,82 -21.257,82 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00

Αποτελέσματα περιόδου -600.351,47 -600.351,47

Υπόλοιπο 31.12.2019 4.432.350,00 73.548,83 134.864,41 66.413,90 4.707.177,14



 ΓΕΜΗ 033307133000 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31-12-2019 
Σελίδα 16 από 26 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31-12-2019 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)  
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
Η «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΑ ΔΙΑΠΟΝ» 

είναι ανώνυμη εταιρεία με έδρα Εθνικής Λευκίμμης στα Κανάλια Κέρκυρας Τ.Κ.49100. Είναι 

εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 033307133000. 

Η εταιρεία λειτουργεί με βάση με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και δεν βρίσκεται 

σε διαδικασία εκκαθάρισης. 

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

κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

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

4308/2014. 

1.2  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
H Γενική Συνέλευση, σε έκταση συνεδρίαση της την 06-04-2020 , χορήγησε (με αναδρομική ισχύ) 

άδεια στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να 

προβεί στην ίδρυση εταιρείας με κοινή έδρα και τον ίδιο σκοπό.    

Εντός του 2019 μεταξύ των δύο συνδεδεμένων εταιρειών υπήρξε εμπορική συνεργασία σύμφωνα με 

τη σημείωση 13 του προσαρτήματος των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Την επόμενη χρήση 2020 η ίδρυση της νέας εταιρείας σηματοδοτεί σημαντική πτώση των πωλήσεων 

της εταιρείας μας καθώς σημαντικό μέρος των πωλήσεων μας το αναλαμβάνει εφεξής η νέα εταιρεία. 

Ταυτόχρονα με τις πωλήσεις που αναλαμβάνει η νέα εταιρεία, αναλαμβάνει και τη διαχείριση του 

κόστους του προσωπικού, της λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων και του εν γένει 

κόστους αγοράς και διαχείρισης των αποθεμάτων με συνέπεια η Εταιρεία μας για το επόμενο έτος 

πέραν της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων να ωφεληθεί και από τη σημαντική μείωση του 

λειτουργικού κόστους και να είναι σε θέση να ικανή κερδοφορία για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων και των στόχων της. 

Το νέο διαμορφούμενο επιχειρηματικό μοντέλο εντός του 2020 έχει την πλήρη στήριξη του βασικού 

μετόχου της εταιρείας και θα οριστικοποιηθεί σε συνάρτηση των συνεπειών της πανδημίας και σε 

κάθε περίπτωση την εγγύηση του ότι δε θα θέσει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της εταιρείας. 

Πεποίθηση της διοίκησης της είναι ότι έχει εντοπίσει κατάλληλα τους παράγοντες που θέτουν σε 

κίνδυνο την προοπτική της να συνεχίζει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και εκτιμά ότι ο 

εφαρμοζόμενος επιχειρηματικός σχεδιασμός καθιστά την εταιρεία ικανή να λειτουργεί απρόσκοπτα 

για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την περίοδο αναφοράς. Οι παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση αυτή την πεποίθηση. 

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29) 
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία 

ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

2.1  Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος 

κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, δηλαδή σε κάθε ημερομηνία που 

συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις, επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των 

δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον 

ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και 

απομειώσεις επιμετρώνται. 
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2.2    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 παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

2.3 Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα 

της αρχικής αναγνώρισης: 

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

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

χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων 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, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με 

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

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

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

επιμετρώνται 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. 

2.5 Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και 

«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι 

αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

2.6 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. 

2.7 Τα πάσης φύσεως επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου 

σταθμικού όρου. Οι 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. 

2.8  Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις 

εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

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

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιημένα ποσά βάσει της 

αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 
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2.10 Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης 

αξίας. 

2.11 Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται 

και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

2.12. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 

ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

2.13. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 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 επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη 

σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

2.14. 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. 

2.15. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

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

2.16. 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. 

2.17. 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. 

2.18. 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 

επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει 
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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. 

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

2.20 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 επιμετρώνται 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. 

2.21 Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά 

με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για 

την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας 

περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών 

της συγκριτικής περιόδου. 

2.22 Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

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

περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

2.23 Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

Την τρέχουσα χρήση διενεργήθηκαν οι κάτωθι αναταξινομήσεις κονδυλίων επί την συγκριτικής 

πληροφόρησης της 31/12/2018. 

  

31/12/2018 
Δημοσίευση 

31/12/2018 
Αναταξινόμηση 

Λοιπές απαιτήσεις 202.092,34 3.473,92 

Φόρος εισοδήματος 246.856,44 48.238,02 

 

Επιπρόσθετα την τρέχουσα χρήση η εταιρεία χρησιμοποίησε  Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος 

(Υπόδειγμα Β.2.2) αντί της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Υπόδειγμα Β.2.1) την 

προηγούμενη χρήση. 
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3. Ενσώματα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 
Στον κατωτέρω πίνακα για κάθε κονδύλι των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών. 

 

 

 

 

Γη (οικόπεδα)
Κτίρια-τεχνικά 

έργα

Ακίνητα 

Σύνολο

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία 

01.01.2019
1.245.932,96 3.238.723,39 4.484.656,35 40.806,65 425.733,84 173.619,37 599.353,21

Προσθήκες περιόδου 32.000,00 31.756,23 63.756,23 1.820,11 128.173,66 34.748,46 162.922,12

Μεταφορές -81.736,17 -262.178,94 -343.915,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -28.190,69 0,00 -28.190,69

Μικτή λογιστική αξία 

31.12.2019
1.196.196,79 3.008.300,68 4.204.497,47 41.626,76 525.716,81 208.367,83 734.084,64

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2019 0,00 -2.682.122,52 -2.682.122,52 -37.333,85 -235.462,22 -141.603,27 -377.065,49

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -119.412,01 -119.412,01 -1.479,20 -37.245,66 -13.812,08 -51.057,74

Μεταφορές 8.202,45 8.202,45

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0,00 0,00 0,00 587,21 30.676,52 0,00 30.676,52

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2019 0,00 -2.793.332,08 -2.793.332,08 -38.225,84 -242.031,36 -155.415,35 -397.446,71

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 1.196.196,79 214.968,60 1.411.165,39 3.400,92 283.685,45 52.952,48 336.637,93

Γη (οικόπεδα)
Κτίρια-τεχνικά 

έργα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Υπό εκτέλεση

Σύνολο

Eπενδύσεις σε 

ακίνητα

Μικτή λογιστική αξία 

01.01.2019
0,00 0,00 0,00 597.122,11 597.122,11

Προσθήκες περιόδου 0,00 52.462,57 29.041,62 0,00 81.504,19

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 81.736,17 859.301,05 0,00 -597.122,11 343.915,11

Μικτή λογιστική αξία 

31.12.2019
81.736,17 911.763,62 29.041,62 0,00 1.022.541,41

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -35.392,51 -1.352,17 0,00 -36.744,68

Μεταφορές -8.202,45 -8.202,45

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2019 0,00 -43.594,96 -1.352,17 0,00 -44.947,13

Καθαρή λογιστική αξία 01.01.2019 0,00 0,00 0,00 597.122,11 597.122,11

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 81.736,17 868.168,66 27.689,45 0,00 977.594,28

Γη (οικόπεδα)
Κτίρια-τεχνικά 

έργα

Ακίνητα 

Σύνολο

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία 

01.01.2018
1.245.932,96 3.181.159,87 4.427.092,83 39.916,65 336.388,09 139.590,84 475.978,93

Προσθήκες περιόδου 0,00 57.563,52 57.563,52 890,00 89.345,75 34.028,53 123.374,28

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Μικτή λογιστική αξία 

31.12.2018
1.245.932,96 3.238.723,39 4.484.656,35 40.806,65 425.733,84 173.619,37 599.353,21

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2018 0,00 -2.670.521,69 -2.670.521,69 -36.040,70 -189.985,10 -127.411,46 -317.396,56

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -11.600,83 -11.600,83 -1.293,15 -45.477,12 -14.191,81 -59.668,93

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2018 0,00 -2.682.122,52 -2.682.122,52 -37.333,85 -235.462,22 -141.603,27 -377.065,49

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 1.245.932,96 556.600,87 1.802.533,83 3.472,80 190.271,62 32.016,10 222.287,72
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Επί των ανωτέρω ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης ποσού ευρώ 

1.321.511,37. 

4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29) 
4.1  Εμπορικές απαιτήσεις 

 

4.2  Λοιπές απαιτήσεις 

 

4.3  Δανειακές Υποχρεώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη (οικόπεδα)
Κτίρια-τεχνικά 

έργα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Υπό εκτέλεση

Σύνολο

Eπενδύσεις σε 

ακίνητα

Μικτή λογιστική αξία 

01.01.2018
0,00 0,00 0,00 359.444,07 359.444,07

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 237.678,04 237.678,04

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μικτή λογιστική αξία 

31.12.2018
0,00 0,00 0,00 597.122,11 597.122,11

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρή λογιστική αξία 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 359.444,07 359.444,07

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 597.122,11 597.122,11

31/12/2019 31/12/2018

Ανοικτά υπόλοιπα πελατών 1.432.698,68 1.587.340,91

Ανοικτά υπόλοιπα συνδεδεμένων πελατών 507.579,40 263.664,51

Αξιόγραφα εισπρακτέα 1.470.268,02 1.295.618,49

Μείον: Απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων -550.000,00 0,00

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 2.860.546,10 3.146.623,91

31/12/2019 31/12/2018

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 137.129,50 0,00

Λοιποί χρεώστες 2.100,00 3.473,92

Απαιτήσεις από μετόχους 21.623,63 0,00

Προκαταβολές σε προμηθευτές 68.288,10 0,00

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 229.141,23 3.473,92

31/12/2019 31/12/2018

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 177.088,00 354.168,00

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 38.287,47 118.942,12

Σύνολο δανεισμού 215.375,47 473.110,12
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4.4  Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

4.5  Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις 
 

 

 

5. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29) 
Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 147.745 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

30 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο και δεν υφίσταται μεταβολή του κεφαλαίου 

την τρέχουσα χρήση και την προηγούμενη. 

Δεν κατέχονται ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης.   

6. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 
Επί των ακινήτων της εταιρείας κατά την 31-12-2019 υφίστανται εμπράγματες εγγυήσεις ποσού ευρώ 

1.321.511,37 έναντι αναληφθέντος δανεισμού της εταιρείας κατά τα προηγούμενα έτη. 

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αποπληρωθείσες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) 
Δεν υφίστανται υποχρεώσεις που αποπληρώνονται μετά την παρέλευση πενταετίας. 

8. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 
8.1  Προβλέψεις 
α) Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις 

προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20. Κατά την 31-12-2019 και την 

31-12-2018 η εταιρεία δεν διενήργησε τέτοιες προβλέψεις. Την τρέχουσα χρήση η εταιρεία προέβη 

σε απόλυση του μεγαλύτερου μέρους του προσωπικού της επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της κατά 

ευρώ 273.837,30 με συνέπεια εφεξής να μην υφίσταται ζήτημα επιπλέον διενέργειας τέτοιας 

πρόβλεψης. 

31/12/2019 31/12/2018

Ανοικτά υπόλοιπα σε προμηθευτές 327.570,29 166.248,53

Αξιόγραφα πληρωτέα 402.529,75 401.094,09

Σύνολο εμπορικών υποχρεώσεων 730.100,04 567.342,62

31/12/2019 31/12/2018

Προκαταβολές από πελάτες 68.938,21 0,00

Πιστωτές διάφοροι 189.381,74 213.010,94

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 65.027,68 17.945,49

Μερίσματα πληρωτέα 197.283,69 225.733,69

Λοιπές υποχρεώσεις προς μετόχους 119.648,12 12.757,70

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 640.279,44 469.447,82

Σύνολο εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 1.370.379,48 1.036.790,44

31/12/2019 31/12/2018

Φόρος προστιθέμενης αξίας 46.612,94 4.591,51

Παρακρατούμενοι φόροι 4.436,90 2.338,95

Λοιποί φόροι 50,40 0,00

Ρυθμισμένες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 204.437,00

Σύνολο λοιπών φόρων και τελών 51.100,24 211.367,46
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β) Για τη χρήση 2019 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δε θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Για τις χρήσεις 2016 μέχρι και 2018 η εταιρεία έχει υπαχθεί τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 

4174/2013 και έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή χωρίς 

επιφύλαξη. 

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του 

φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2012 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, με την επιφύλαξη 

ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και 

υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την χρήση 2013. Για τις χρήσεις που 

έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν 

ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

8.2  Επίδικες υποθέσεις 
Kατά της εταιρείας δεν υφίσταται δικαστικές υποθέσεις με συνέπεια να μην υφίσταται σχετικά θέματα 

που μπορούν να ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

9. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29) 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προτείνει διανομή μερίσματος λόγω ύπαρξης ζημιών χρήσεως και 

περιορισμένων κερδών εις νέον. Η προσεχής Τακτική Γενική Συνέλευση θα οριστικοποιήσει με την 

απόφαση της την πιθανότητα ή μη διανομής μερίσματος. 

10.  Έσοδα έξοδα (παρ. 17 άρθρου 29) 
10.1 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 

 

10.2 Κόστος πωλήσεων 

 

31/12/2019 31/12/2018

Πωλήσεις εμπορευμάτων 14.673.764,78 13.092.375,71

Παροχή υπηρεσιών 29.413,08 48.677,37

Έσοδα τουριστικού καταλύματος 18.559,20 0,00

14.721.737,06 13.141.053,08

31/12/2019 31/12/2018

Απόθεματα ενάρξεως 1.169.313,12 1.307.240,11

Απομειώσεις χρήσεως 170.000,00 0,00

Αξία κατεστραφέντων αποθεμάτων 0,00 -80.810,13

Αποθέματα λήξεως -665.040,29 -1.169.313,12

Μεταβολές αποθεμάτων 674.272,83 57.116,86

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 11.951.197,78 10.973.030,57

Κόστος πωληθέντων 12.625.470,61 11.030.147,43
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10.3 Λοιπά έξοδα και ζημίες 

 

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

 

 

12. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29) 
Η εταιρεία κατά τη λήξη της περιόδου εμφανίζει τα κατωτέρω ανοιχτά υπόλοιπα από και προς 

συνδεδεμένα μέρη, μετόχους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

31/12/2019 31/12/2018

Εμπορεύματα 618.242,92 1.143.208,88

Μείον: Απομειώσεις εμπορευμάτων -170.000,00 0,00

Καθαρή αξία εμπορευμάτων 448.242,92 1.143.208,88

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 46.797,37 26.104,24

Μείον: Λοιπών αποθεμάτων 0,00 0,00

Καθαρή αξία 46.797,37 26.104,24

Καθαρή αξία αποθεμάτων 495.040,29 1.169.313,12

31/12/2019 31/12/2018

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 41.445,75 19.384,00

Παροχές τρίτων 302.688,70 192.979,51

Φόροι τέλη 31.905,75 24.823,58

Διάφορα έξοδα 406.710,73 320.074,97

Έκτακτα έξοδα 3.236,81 95.242,38

Έκτακτες ζημίες 711,18 0,00

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 73,25 96.673,40

786.772,17 749.177,84

31/12/2019 31/12/2018

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 546.586,95 407.318,71

Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου 143.490,57 107.679,01

Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού 1.449,22 45.922,18

Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου 0,00 11.025,82

Αποζημιώσεις απόλυσης 273.837,30 22.004,32

Παρεπόμενες παροχές προσωπικού 45.750,00 17.255,00

1.011.114,04 611.205,04

31/12/2019 31/12/2018

Αριθμός προσωπικού στην έναρξη της περιόδου 26 17

Αριθμός προσωπικού στην λήξη της περιόδου 0 26

Μέσος όρος προσωπικού 43 43
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Η εταιρεία κατά τη λήξη της περιόδου εμφανίζει τα κατωτέρω ανοιχτά υπόλοιπα από και προς τα 

συνδεδεμένα μέρη: 

 

13.  Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29) 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης διενήργησε τις κατωτέρω συναλλαγές σε συνδεδεμένα μέρη με 

ουσιώδη επιρροή: 

Πωλήσεις σε :   

    

ΤΑΣΟΥΛΑ Λ ΑΦΟΙ ΟΕ 99.364,04 

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 629.630,55 

  728.994,59 

    

Αγορές από :   

    

ΤΑΣΟΥΛΑ Λ ΑΦΟΙ ΟΕ 2.109,49 

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 22,08 

  2.131,57 

 

Είδος σχέσης 31/12/2019 31/12/2018

ΤΑΣΟΥΛΑ Λ ΑΦΟΙ ΟΕ Επιρροή 380,52 263.664,51

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Επιρροή 507.198,88 0,00

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 507.579,40 263.664,51

31/12/2019 31/12/2018

Ασπιώτη Σπυριδούλα Μέτοχος 21.623,63 0,00

Λοιπές απαιτήσεις από μετόχους 21.623,63 0,00

31/12/2019 31/12/2018

Λάμπρος Τασούλας Μέτοχος & Μέλος ΔΣ 198.549,79 198.549,79

Σπύρος Τασούλας Μέτοχος & Μέλος ΔΣ 13.442,61 13.442,61

Χρήστος Τασούλας Μέτοχος & Μέλος ΔΣ 6.914,92 6.914,92

Ασπιώτη Σπυριδούλα Μέτοχος 0,00 6.826,37

Υποχρεώσεις προς μετόχους από μερίσματα 218.907,32 225.733,69

31/12/2019 31/12/2018

Λάμπρος Τασούλας Μέτοχος & Μέλος ΔΣ 93.468,58 11.383,49

Σπύρος Τασούλας Μέτοχος & Μέλος ΔΣ 1.080,66 518,18

Χρήστος Τασούλας Μέτοχος & Μέλος ΔΣ 3.475,25 856,03

Ασπιώτη Σπυριδούλα 0,00 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις προς μετόχους 98.024,49 12.757,70

Εμφάνιση σε ισολογισμό Περιγραφή λογαριασμού 31/12/2019 31/12/2018

Εμπορικές απαιτήσεις Εμπορικές απαιτήσεις 37.324,00 47.158,00

Λοιπές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις 7.276,85 43.042,14

Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις -35.000,00 -75.581,55

9.600,85 14.618,59
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης διενήργησε τις κατωτέρω συναλλαγές σε συνδεδεμένα μέρη με μη 

ουσιώδη επιρροή: 

Αγορές από :   

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 193.003,06 

    

Πωλήσεις σε :   

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 31.657,30 
 

14. Μεταγενέστερα γεγονότα (παρ.9 άρθρου 29) 
Η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις των κυβερνητικών μέτρων για την επιβολή lockdown εμφανίστηκαν άμεσα 

από τους μήνες Μάρτιο και εφεξής μέχρι τον Ιούνιο. 

Η εταιρεία απολαμβάνει όλα τα κυβερνητικά μέτρα ανακούφισης προκειμένου να καλύψει τις 

απαιτούμενες ταμειακές ανάγκες με συνέπεια να είναι σε θέση να  περιορίσει τις αρνητικές 

οικονομικές συνέπειες χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση στο παρόν στάδιο να μπορεί να γνωρίζει την 

τελική έκβαση τους. 

 

Η Διοίκηση, παρόλες τις παραπάνω σημαντικές αρνητικές συγκυρίες εκτιμά ότι η Εταιρεία, 

βοηθούμενη από την αναμενόμενη επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία, τη 

συνέχιση της προ πανδημίας, αναπτυξιακής πορείας της χώρας, την αύξηση της επαγγελματικής 

απασχόλησης και την ενίσχυση της εγχώριας καταναλωτικής διάθεσης, θα ανακτήσει πωλήσεις. 

Δεν υφίστανται άλλα γεγονότα πέραν των όσων περιγράφονται στις παρούσες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις που συνέβησαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και μέχρι τη σύνταξη της παρούσης που 

επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. 

 

Κέρκυρα , 16 Ιουνίου 2020 
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