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Ι.   Ισολογισμός  
   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/19 31/12/18

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εν σώματα πάγια

   Ακίνητα 3 177.577,66 191.837,60

   Μηχανολογικός εξοπλισμός 3  81.659,05 91.108,21

   Λοιπός Εξοπλισμός 3 27.886,75 31.608,96

Σύνολο 287.123,46 314.554,77

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

   Προκαταβολές-Εγγυήσεις 612,33 612,33

Σύνολο 612.33 612,33

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 287.735,79 315.167,10

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

   Εμπορεύματα 89.639,05 80.919,36

  Πρώτες ύλες & δια φορα υλικά 86.046,87 89.094,70

Σύνολο 175.685,92 170.014,06

Χρηματοοικονομικά στοιχεία & προκαταβολές

   Εμπορικες απιτήσεις 4 314.882.75 348.072,15

   Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0.00 0,00

   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 116.230,80 77.512,17

Σύνολο 431.113,55 425.584,32

Σύνολο κυκλοφορούντων 606.799,47 595.598,38

Σύνολο ενεργητικού 894.535,26 910.765,48

=SUM(
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

   Κεφάλαιο 300.000,00 300.000,00

Σύνολο 300.000,00 300.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

   Αποτελέσματα νόμων ή καταστατικού

   Αποτελέσματα εις νέο 349.265,06 338.222,52

Σύνολο 349.265,06 338.222,52

Σύνολο καθαρής θέσης 649.265,06 638.222,52

Προβλέψεις για Κινδύνους & Εξοδα

Προβλέψεις για απόλυση προσωπικού 0.00 0,00

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0.00 0,00

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 148.051,38 185.783,36

   Εμπορικές υποχρεώσεις (Προμηθευτές) (85.571,44) (85.471,48)

   Πιστωτές διάφοροι 155.000,00 150.000,00

   Λοιποί φόροι και τέλη 12.624,37 7.915,94

   Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 15.165,89 14.315,14

Σύνολο υποχρεώσεων 245.270,20 272.542,96

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 894.535,26 910.765,48
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ΙΙ.   Κατάσταση Αποτελεσμάτων     31/12/19  31/12/18

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.483.077,94 1.262.192,71

Κόστος πωλήσεων 1.054.050,74 876.452,93

Μικτό αποτέλεσμα 429.027,20 385.739,78

Λοιπά συνήθη έσοδα 7.932,20 29.089,79

436.959,40 414.829,57

Έξοδα διοίκησης 157.694,92 153.879,51

Έξοδα διάθεσης 211.854,10 202.406,50

Λοιπά έξοδα και ζημίες 12.714,19 11.681,74

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0.00 0,00

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 54.696,19 46.861,82

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0.00 0,00

Αποτελέσματα προ φόρων 54.696.19 46.861,82

Φόροι εισοδήματος

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 54.696.19 46.861,82
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ΙΙΙ.   Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία
Η Παπαθανασίου Σ.-Παπαθανασιου Ι. Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε στις 06/09/2006 και δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα με σκοπό την κατασκευή τεντών και εξαρτημάτων. Στις 06/02/2014 η εταιρία μετατράπηκε
σε Ι.Κ.Ε. και η διάρκεια της έχει ορισθεί σε  50  έτη. Έχει λάβει αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 0038761305000.
Η έδρα της της είναι στην Ιωαννίνων 43 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Η εταιρία εμπίπτει  στις  οντότητες  της  παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και  κατατάσσεται  στην
κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο
4308/2014.

2 Λογιστικές Πολιτικές

Για  την  παρακολούθηση  των  επιμέρους  στοιχείων  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων,  η
εταιρία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

2.1 Ενσώματα πάγια

Αρχική αναγνώριση

Τα ενσώματα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη
που  απαιτείται  για  να  έλθει  το  περιουσιακό  στοιχείο  στην  παρούσα  κατάσταση  ή  θέση  ή
επιδιωκόμενη χρήση.

Μεταγενέστερη επιμέτρηση

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης,
μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσεις) είναι
μόνιμου χαρακτήρα. Τα ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης,
που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωής τους:

α/α   Περιγραφή  Συντελεστής απόσβεσης
(1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα         4%
(2) Μεταφορικά μέσα       16%
(3) Λοιπός εξοπλισμός 10%   ή  100%

2.2  Άυλα πάγια
 
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
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μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθορισμένο χρόνο χρήσης,
οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
β) Τ άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν
μπορεί  να  προσδιοριστεί  αξιόπιστα,  επιμετρώναι  στο  κόστος  κτήσης  μείον  αποσβέσεις  με
συντελεστή απόσβεσης 10% και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές είναι μονίμου
χαρακτήρα.

2.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πλην συμμετοχών

Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  πλήν  συμμετοχών  (<<Δάνεια  και  απαιτήσεις>>),
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές είναι μονίμου
χαρακτήρα.

2.4 Διάθεση ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Κατά  την  διάθεση  των  ενσώματων,  άυλων  και  χρηματοοικονομικών  παγίων  περιουσιακών
στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και ιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως
κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

2.5 Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις

Οι  εμπορικές  απαιτήσεις  και  λοιπές  απιτήσεις  επιμετώνται  στο  κόστος  κτήσης  μείον  τις
εκτιμώμενες ζημίες απομείωσεις.

2.6 Προκαταβολές

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.

2.7 Προβλεψεις

Οι προβλεψεις 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.
Οι λοιπές  προβλέψεις  αναγνωρίζονται  αρχικά και  επιμετρώνται  μεταγενέστερα στο ονομαστικό
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

2.8 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα
οικονομικά τους ποσά.

2.9 Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι  κρατικές  επιχορηγήσεις  που  αφορούν  περιουσιακά  στοιχεία  αναγνωρίζονται  αρχικά  ως
υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθιστάται οριστική η έγκρισή
τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα
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ποσά που εισπράττονται  ή εγκρίνονται  οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης,  οι
κρατικές  επιχορηγήσεις  αποσβένονται  με τη μεταφορά 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
έγκριση τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Ο κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν
έξοδα μεταφέρονται  στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα
έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

2.10 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
  
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα
στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

2.11 Φόροι εισοδήματος

2.11.1 Τρέχων φόρος

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.

2.11.2 Αναβαλλόμενοι Φόροι

Η  εταιρεία  έχει  επιλέξει  να  μην  εφαρμόζει  τις  διατάξεις  περί  αναγνώρισης  αναβαλλόμενης
φορολογίας

2.12 Έσοδα

Τα  έσοδα  από  πωλήσεις  αγαθών  αναγνωρίζονται  όταν:  (α)  μεταβιβάζονται  στον  αγοραστή  οι
ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητα 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  επιμετρόνται  με  τη  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  τηδιανομή  τους.  Τα  δικαιώματα  αναγνωρίζονται  ως  έσοδα  βάσει  των
σχετικών συμβατικών όρων.

2.13 Έξοδα

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

2.14 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα το οποίο
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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  ισοτημία  της  αρχικής  αναγνώρισης.  Οι
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν απο 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 περιόδου που προκύπτουν.

2.15 Μισθώσεις
 
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφειλές της ιδιοκτησίας διατηρούνται
από  τους  εκμισθωτές  ταξινομούνται  ως  λειτουργικές  μισθώσεις.  Οι  λοιπές  μισθώσεις
κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.

(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Οι  χρηματοδοτικές  μισθώσεις  κεφαλαιοποιούνται  κατά  την  έναρξη  της  εκμίσθωσης  στη
χαμηλότερη αξία που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας
αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε καταβολή μισθώματος αναλύεται στο τμήμα εκείνο που
μειώνει την υποχρέωση και στο τμήμα που αφορά τη χρηματοοικονομική δαπάνη, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται  ένα  σταθερό  επιτόκιο  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  υπολειπόμενης  χρηματοδοτικής
υποχρέωσης.  Οι  υποχρεώσεις  από  χρηματοδοτικές  μισθώσεις  καταχωρούνται  στις  υποχρεώσεις
χωρίς να περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές δαπάνες και κατανέμονται σε μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες,  ανάλογα  με  το  χρόνο  καταβολής  τους.  Οι  ενσώματες  ακινητοποιήσεις  που
αποκτήθηκαν  με  σύναψη χρηματοδοτικών  μισθώσεων αποσβένονται  σύμφωνα με  την  ωφέλιμη
διάρκεια ζωής παγίων.

(β) Λειτουργικές μισθώσεις

Εισπράξεις  και  πληρωμές  που  προκύπτουν  από  λειτουργικές  μισθώσεις  καταχωρούνται  στα
αποτελέσματα με βάση ένα σταθερό ρυθμό κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

2.16 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιμήσεων και διορθώσεις λαθών

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
τρέχουσας περιόδου
και
β)  Των  εσόδων,  κερδών,  εξόδων  και  ζημιών,  όσον  αφορά  την  επίδραση  επί  των  λογιστικών
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
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.
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
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3. Ενσώματα πάγια

Τα Ενσώματα πάγια αναλύονται ακολούθως:

 

Ποσά σε Ευρώ €

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια
Γήπεδα-

Οικόπεδα
Κτίρια  &
τεχνικά έργα

Μηχανολογικό
ς εξοπλισμός

Μεταφορίκα
μέσα

Λοιπός
Εξοπλισμός Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 01.01.2018 21.840,00 184.257,54 8.013,32 3.690,16 1.125,33 218.926,35

Αξία κτήσης την 01.01.2018 21.840,00 351.593,15 70.900,92 88.158,84 70.212,44 602.705,35

Αξία κτήσης την 31.12.2018 21.840,00 337.339,17 157.819,09 111.088,84 72.125,63 700.212,73

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 01.01.2018 0,00 153.081,63 62.887,60 84.468,68 69.087,11 369.525,02

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 14.259,94 3.823,28 1.438,99 1.610,73 21.132,94

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 31.12.2018 0,00 167.341,57 66.710,88 80.907,67 70.697,84 385.657,96

Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2018 21.840,00 169.997,60 91.108,21 30.181,17 1.427,79 314.554,77

Αξία κτήσης την 01.01.2019 21.840,00 337.339,17 157.819.09 111.088,84 72.125,63 700.212,73

Προσθήκες χρήσης 0.00 0.00 0.00 0.00      555,65       555,65

Μειώσεις χρήσης 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Αξία κτήσης την 31.12.2019 21.840,00 337.339,17 157.819,09 111.088,84 72.681,28 700.768,38

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 01.01.2019 0.00 167.341,57 66.710,88 80.907,67 70.697,84 385.657,96

Αποσβέσης χρήσης 0.00 14.259,94 9.449.16 3.593,00    684,84 27.986,96

Μειώσεις αποσβέσεων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 31.12.2019 181.601,51 76.160,04 84.500,67 71.382,70 413.644,92

Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2019 21.840,00 155.737,66 81.659,05 26.588,17 1.298,58 287.123,46

4. Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Εμπορικές απαιτήσεις          31.12.2019        31.12.2018
Πελάτες 207.167.78 241.659,18

Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου 45.000,00 45.00,00

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 0.00 0,00

Μείον: Λογαριασμός προς απόδοση εταίρου (38.116,00) (11.065,20)

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) 33.525,95 72.478,17

Επιταγές σε καθυστέρηση 63.500,00 0,00

Επισφαλείς- επίδικοι πελάτες & χρεώστες 0,00

Σύνολο 314.882,75 348.072,15
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5. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που έχουν χορηγηθεί από την Εταιρία

Δεν έχουν χορηγηθεί εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες από την Εταιρία.

6. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη
 
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις πληρωτέες μετά από 5 έτη.

7.  Χρηματοοικονομικές  δεσμεύσεις,  εγγυήσεις  και  ενδεχόμενες  επιβαρύνσεις  (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού

7.1 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρία κατά την 31.12.2019 δεν είχε καμία χρηματοοικονομική δέσμευση

7.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως και 2019 δεν έχουν εξετασθεί από
τις Φορολογικές Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων  κατά  το  χρόνο  που  θα  εξετασθούν  και  θα  οριστικοποιηθούν.  Η  έκβαση  του
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν
έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

8. Πληροφορίες σε σχέση με το προσωπικό

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρίας κατά την χρήση 2019 ανήλθε σε  16 άτομα (2018:14 άτομα)

Το συνολικό κόστος του προσωπικού αναλύεται:
Κόστος προσωπικού           31.12.2019          31.12.2018
Διοικητικού Προσωπικού:

Μισθοί 182.067,35 188.323,27

Κοινωνικές επιβαρύνσεις                                                     59.390,23 44.906,05

Αμοιβές Διαχειριστή 0.00 12.000,00

Αποζημιώσεις 5.296,42 0,00

Σύνολο 246.754,00 245.229,32

9. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην χρήση 2019 και 2018 δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

10. γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα που να έχουν σημαντική επίπτωση επί των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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     Ο Διαχειριστής             Ο Λογιστής

 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ         ΜΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ  ΑΕ 180404                       ΑΔΤ  ΑΖ 162852

        ΑΜ 80104  Α΄ ΤΑΞΗΣ
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