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I. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  
"ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ" 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ" (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2020 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 
σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση 
για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονομική θέση της εταιρείας "ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ" 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Για ακίνητες και βραδέως κινούμενες μερίδες αποθεμάτων ύψους ευρώ 
291.550 περίπου, κατά την εκτίμησή μας θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ενδεχόμενη απαξίωση ποσού 
ευρώ 247.300. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων και η Καθαρή Θέση να 
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένη, ενώ τα αποτελέσματα χρήσεως να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 
98.750. 2) Για την κάλυψη πιθανών ζημιών από την μη ρευστοποίηση των σε καθυστέρηση Εμπορικών απαιτήσεων 
καθώς και των Λοιπών απαιτήσεων, συνολικού ύψους ευρώ 124.200, κρίνουμε ότι θα έπρεπε να έχει σχηματισθεί 
πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης ποσού ευρώ 63.300 περίπου. Αυτό έχει ως συνέπεια οι απαιτήσεις, η Καθαρή 
Θέση και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Η εταιρεία, κατά πάγια 
τακτική, δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Το συνολικό ύψος 
της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης, επιμετρώμενης στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά, κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε ευρώ 182.165,74, με συνέπεια η Καθαρή Θέση να εμφανίζεται ισόποσα 
αυξημένη και τα αποτελέσματα  χρήσεως να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 7.471,58. 4) Η εταιρεία δεν έχει 
ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2015 έως και 2020, με συνέπεια να είναι πιθανή η επιβολή πρόσθετων φόρων 
όταν αυτή ελεγχθεί. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η έκβαση του μελλοντικού 
φορολογικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη γι’ αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. 

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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 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 



"ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε." 
 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 
 
4 

 

στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών 
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 γνώμη με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών 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 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 Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 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 οικονομικές 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 
την 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 την 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 
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υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 
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 οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές 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 
της 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 οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία "ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ" και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 

 Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021 

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 132 A.M.  Σ.O.E.Λ.: 14511 
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II. Ισολογισμός 
 

Ποσά σε ευρώ  31/12/2020  31/12/2019 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώματα πάγια     

 Ακίνητα  2.192,90  2.486,68 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός  3.759,35  0,00 

 Λοιπός εξοπλισμός  239.679,09  224.279,51 
Σύνολο  245.631,34  226.766,19 

      
Άυλα πάγια στοιχεία     

 Λοιπά άυλα  20.066,71  0,03 
Σύνολο  20.066,71  0,03 

      
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

 Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  9.201,09  9.201,09 

 Λοιπά  36.461,29  29.729,81 

Σύνολο  45.662,38  38.930,90 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  311.360,43  265.697,12 

      
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα     

 Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  45.615,84  35.720,20 

 Εμπορεύματα  1.815.952,11  1.479.399,39 

 Προκαταβολές για αποθέματα  18.936,19  105.283,71 
Σύνολο  1.880.504,14  1.620.403,30 

      
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

 Εμπορικές απαιτήσεις  3.349.607,28  2.179.842,24 

 Λοιπές απαιτήσεις  191.699,64  55.697,34 

 Προπληρωμένα έξοδα  7.513,10  9.083,98 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  249.807,13  452.993,14 
Σύνολο  3.798.627,15  2.697.616,70 

Σύνολο κυκλοφορούντων  5.679.131,29  4.318.020,00 

Σύνολο ενεργητικού  5.990.491,72  4.583.717,12 
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Ποσά σε ευρώ  31/12/2020  31/12/2019 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Καθαρή θέση     
Καταβλημένα κεφάλαια     

 Κεφάλαιο  60.860,00  60.860,00 
Σύνολο  60.860,00  60.860,00 

      
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  100.240,00  100.240,00 

 Αποτελέσματα εις νέο  4.049.637,87  3.754.549,06 
Σύνολο  4.149.877,87  3.854.789,06 
Σύνολο καθαρής θέσης  4.210.737,87  3.915.649,06 

      
Προβλέψεις     

 Λοιπές προβλέψεις  7.071,19  2.503,36 
Σύνολο  7.071,19  2.503,36 

      
Υποχρεώσεις     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

 Τραπεζικά δάνεια  211.077,73  0,00 

 Εμπορικές υποχρεώσεις  889.891,93  349.628,62 

 Φόρος εισοδήματος  48.061,64  5.778,61 

 Λοιποί φόροι και τέλη  302.123,75  120.485,30 

 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  53.536,37  45.802,89 

 Λοιπές υποχρεώσεις  215.798,05  140.603,80 

 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  52.193,19  3.265,48 
Σύνολο  1.772.682,66  665.564,70 

Σύνολο υποχρεώσεων  1.772.682,66  665.564,70 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων  5.990.491,72  4.583.717,12 
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III. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
 
Ποσά σε ευρώ  2020  2019 

     
Κύκλος εργασιών (καθαρός)  5.595.761,74  4.403.448,17 
Κόστος πωλήσεων  -3.055.936,40  -2.251.048,05 
Μικτό αποτέλεσμα  2.539.825,34  2.152.400,12 
Λοιπά συνήθη έσοδα  4.880,48  3.545,39 

  2.544.705,82  2.155.945,51 

     
Έξοδα διοίκησης  -768.728,93  -723.562,11 
Έξοδα διάθεσης  -936.753,99  -844.186,89 
Λοιπά έξοδα και ζημιές  -185.472,72  -17.412,69 
Λοιπά έσοδα και κέρδη  35.656,80  32.712,44 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  689.406,98  603.496,26 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  19,54  0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -14.713,97  -5.806,96 
Αποτέλεσμα προ φόρων  674.712,55  597.689,30 
Φόροι εισοδήματος  -159.623,74  -143.961,27 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  515.088,81  453.728,03 
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IV. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (παρ. 3 άρθρου 29)  

 

Γενικές πληροφορίες: 
α) Επωνυμία οντότητας “ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ” 

β) Νομικός τύπος οντότητας Ανώνυμη Εταιρεία 
γ) Περίοδος αναφοράς 1.1.2020 - 31.12.2020 
δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας Λεωφ. Π. Ράλλη 69, 182 33 Ρέντης 
ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή αντίστοιχες 
πληροφορίες 

Αρ. ΓΕΜΗ: 044350107000 
Α.Φ.Μ.: 094191426 

στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την 
παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση. 

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014 Μικρή 

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον Ν.4308/2014 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014, πλην όσων 
περιπτώσεων αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. 

  Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα 
περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της 
αρχής του δουλευμένου.   

Βάσει του άρθρου 29 § 1.β οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της 
αρχής της εύλογης παρουσίασης 
 
1. Γνωστοποίηση και αιτιολογία παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου 

λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης της § 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης. Πλήρης 

παράθεση επιπτώσεων της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην 

καθαρή θέση και στα αποτελέσματα. (παρ. 6 άρθρου 29) 

Δεν έγινε. 

 

2. Γνωστοποίηση στοιχείου που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού 

(παρ. 9 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 
  



"ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε." 
 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 
 

10 
 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29) 

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

παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται 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. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται 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. 

Η εταιρεία στην παρούσα περίοδο δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα, είτε ιδιοχρησιμοποιούμενα, είτε επενδυτικά. 

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 παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που συμπίπτουν με τους προβλεπόμενους από 

την φορολογική νομοθεσία συντελεστές, καθώς, κατά την άποψη της διοίκησης της εταιρείας, αντανακλούν 

την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή των παγίων, και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

1 Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

2 Μεταφορικά μέσα (Μέσα μεταφοράς ατόμων) 16% 

3 Μεταφορικά μέσα (Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων) 12% 

4 Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός 10% 

5 Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

6 Πάγια χαμηλής αξίας κτήσεως (Από 1.500 € και κάτω ανά τεμάχιο)  100% 

4. 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 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, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή 

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

χαρακτήρα. 
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Τα λοιπά άυλα στοιχεία της εταιρείας αφορούν δαπάνες κτήσεως προγραμμάτων λογισμικού αξίας κτήσεως 

25.814,18€ και αναπόσβεστης αξίας 20.066,71€. 

5. 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. 

6. 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. 

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) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την πάγια ακολουθούμενη μέθοδο της ετήσιας μέσης 

σταθμικής τιμής. 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 επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες 

απομείωσης. 

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

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

12. Οι Υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, δεν αναγνωρίζονται και 

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

Κατά πάγια εφαρμοζόμενη πολιτική αναγνωρίζονται κατά τον χρόνο καταβολής σε κάθε αποχωρούντα 

εργαζόμενο. 

Οι Υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, στο τέλος της παρούσας 

καθώς και της προηγούμενης χρήσης, υπολογισμένες βάσει του Ν.2112/1920 και όχι με αναλογιστική μελέτη, 

είναι οι ακόλουθες: 
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 31/12/2020 31/12/2019 
Σχηματισμένες 0,00 0,00 
Σωρευμένες 0,00 0,00 
Αναλογούσες σε προηγούμενες χρήσεις 174.694,16 175.537,47 
Αναλογούσες στην χρήση 7.471,58 -843,31 
Σύνολο πρόσθετης πρόβλεψης 182.165,74 174.694,16 

 

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

αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

14. 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 στην παρούσα αξία. 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 επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

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 
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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 της αρχής του δουλευμένου. Τα 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. Τα 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 επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. 

Οι 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 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. 

23. 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. 

24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 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, των βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων. 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 

Ποσά σε Ευρώ € 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια Άυλα   
Κτίρια και 

τεχνικά 
έργα 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός  

Μεταφορικά 
μέσα  

Λοιπός 
Εξοπλισμός Λογισμικό Σύνολο 

              
Καθαρή λογιστική αξία την 
01.01.2020 2.486,68  0,00  218.913,60  5.365,91  0,03  226.766,22  
              
Αξία κτήσης την 01.01.2020 53.023,34  0,00  402.777,97  127.355,78  3.979,60  587.136,69  

Προσθήκες χρήσης  461,28  4.890,42  54.038,55  18.734,04  21.834,58  99.958,87  

Τόκοι περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Μειώσεις χρήσης  0,00  0,00  (7.496,56) (401,62) 0,00  (7.898,18) 

Μεταφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Αξία κτήσης την  31.12.2020 53.484,62  4.890,42  449.319,96  145.688,20  25.814,18  679.197,38  

              
Αποσβέσεις και απομειώσεις 
την 01.01.2020 

50.536,66  0,00  183.864,37  121.989,87  3.979,57  360.370,47  

Αποσβέσεις χρήσης 755,06  1.131,07  37.742,82  18.986,63  1.767,90  60.383,48  

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00  0,00  (7.254,62) 0,00  0,00  (7.254,62) 

Απομειώσεις περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αναστροφές απομειώσεων 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Μεταφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αποσβέσεις και απομειώσεις 
την 31.12.2020 

51.291,72  1.131,07  214.352,57  140.976,50  5.747,47  413.499,33  

              
Καθαρή λογιστική αξία την 
31.12.2020 2.192,90  3.759,35  234.967,39  4.711,70  20.066,71  265.698,05  
              

 

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

Δεν υπάρχουν. 

3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 
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Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015 έως και 2020 και κατά συνέπεια οι 

φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές και δεν έχει 

σχηματιστεί καμία πρόβλεψη διότι δεν αναμένεται η επιβολή αξιόλογων φορολογικών επιβαρύνσεων. 

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για 

αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20. 

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

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 2020  2019 

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού 40  37 

Μέσος όρος εργατικού προσωπικού 0  0 

Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων 40  37 

 

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 2020  2019 

Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 897.888,15  711.275,76 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 234.610,74  201.291,85 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 14.068,74  18.102,56 

Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00  32.007,85 

Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου 1.146.567,63  962.678,02 

 

6. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29) 

Η εταιρεία, βάσει άτοκης δανειακής σύμβασης ύψους 25.000,00€, έχει χορηγήσει πίστωση προς Μέλος του Δ.Σ. Το 

υπόλοιπο της πίστωσης αυτής κατά την 31/12/2020 ήταν 21.808,01.Το αντίστοιχο υπόλοιπο κατά την 31/12/2019 

ήταν 21.808,01 €.  

 
 

7. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της Έκθεσης αυτής, και μετά την 31/12/2020, έχει λάβει χώρα η εξάπλωση, 
τόσο στην χώρα μας, όσο και διεθνώς της πανδημίας του ιού COVID-19. Αν και βρισκόμαστε μάλλον μετά την 
κορύφωση της πανδημίας αυτής και δεν είναι δυνατή η ασφαλής εκτίμηση του μεγέθους των οικονομικών και όχι 
μόνο επιπτώσεων, καθώς τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, αναμένεται να είναι σημαντικές. 

Δεδομένων τούτων, η Διοίκηση της εταιρείας δεν είναι προς το παρόν ικανή να εκτιμήσει το μέγεθος της 
μακροπρόθεσμης επίδρασης της πανδημίας επί των οικονομικών μεγεθών και της πορείας της εταιρείας. 

Βάσει των διαθέσιμων μέχρι σήμερα στοιχείων για το πρώτο οκτάμηνο της χρήσης 2021, ο κύκλος εργασιών της 
εταιρείας έχει αυξηθεί κατά 6,15% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020. Συνεπώς, η επίδραση 
στα αποτελέσματα δεν αναμένεται να είναι καθοριστική. 

Πέραν των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων προβλέψεων η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι μακροπρόθεσμα, οι όποιες 
αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, δεν αναμένεται να θέσουν υπό κίνδυνο την λειτουργία της εταιρείας (going concern) 
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καθώς σήμερα, όπως προκύπτει και από τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως 2020, διαθέτει 
απολύτως ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια ανερχόμενη σε € 4.210.737,87 ή ποσοστό 70,29% επί του συνόλου 
του παθητικού της. Επιπλέον, οι δείκτες ρευστότητας (current ratio και quick ratio) ανέρχονται σε  320,37% και 
214,29% αντίστοιχα (κυκλοφορούν ενεργητικό € 5.679.131,29 & βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις €1.772.682,66), 
ποσοστά που κρίνονται ως εξαιρετικά. 
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της εταιρείας θα παρακολουθεί από κοντά τις οικονομικές και λοιπές εξελίξεις και 
όταν υπάρξουν ασφαλείς προβλέψεις, θα προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών επί των οικονομικών μεγεθών 
και της πορείας της εταιρείας και ακολούθως θα προβεί σε περεταίρω ενημέρωση των εταίρων της.  

Πέραν των προαναφερθέντων κανένα άλλο γεγονός δεν υφίσταται, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την 
οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας. 

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 31 Ιουλίου 2021 
 
 

Ο ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ. & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣYMBOYΛOΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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