
Ποσά σε Ευρώ 30/6/2021 30/6/2020 Ποσά σε Ευρώ 30/6/2021 30/6/2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 2.482.472,94 1.933.049,60

Κόστος πωλήσεων (1.922.784,80) (1.583.636,37)
Ακίνητα 100.000,00 100.000,00 Μικτό αποτέλεσμα 559.688,14 349.413,23
Μηχανολογικός εξοπλισμός 2.769,01 4.389,92 Λοιπά συνήθη έσοδα 2.684,78 7.191,48
Λοιπός εξοπλισμός 6.967,83 7.848,04 562.372,92 356.604,71
Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0,00 0,00 Έξοδα διοίκησης (83.570,08) (87.123,76)

109.736,84 112.237,96 Έξοδα διάθεσης (145.473,68) (149.105,60)
Λοιπά έξοδα και ζημιές (9.168,75) (6.436,52)

Δαπάνες ανάπτυξης 13.639,80 19.085,45 Λοιπά έσοδα και κέρδη 7.050,15 2.894,76
Λοιπά άυλα 0,00 0,00 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 331.210,56 116.833,59

13.639,80 19.085,45 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 48,33 3.864,63
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (10.035,58) (9.663,93)

Λοιπά 5.470,06 5.346,16 Αποτέλεσμα προ φόρων 321.223,31 111.034,29

5.470,06 5.346,16 Φόροι εισοδήματος (47.822,29) 0,00

0,00 0,00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 273.401,02 111.034,29

128.846,70 136.669,57

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 3.559,64 944,00

Εμπορεύματα 793.271,42 319.465,61

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 29.102,48 22.740,97

Προκαταβολές για αποθέματα 6.753,85 523,55

832.687,39 343.674,13

Εμπορικές απαιτήσεις 1.664.046,36 575.206,94

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 153.791,00

Λοιπές απαιτήσεις 100.320,13 131.368,26

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 87.863,83 47.208,49

Προπληρωμένα έξοδα 1.326,06 1.901,25

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 544.603,30 384.176,93

2.398.159,68 1.293.652,87

3.230.847,07 1.637.327,00

3.359.693,77 1.773.996,57Σύνολο ενεργητικού ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθαρή θέση ΑΔΤ  ΑΚ-291955

Σύνολο

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο Σίνδος Θεσσαλονίκης, 22 Οκτωβρίου 2021

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΛΕΒΑ 
ΑΔΤ  ΑΗ-335007

 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σύνολο

Άυλα πάγια στοιχεία

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο

Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Αποθέματα 1. Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 13 άτομα (§23α, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014).

Ενσώματα πάγια

"RIGAS LABS ΑΕΒΕ" - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) 
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

30ης Ιουνίου 2021  -  19η  Εταιρική χρήση (01/07/2020 - 30/06/2021) 30ης Ιουνίου 2021  -  19η  Εταιρική χρήση (01/07/2020 - 30/06/2021) 
ΑΦΜ: 999717122, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 058579904000 ΑΦΜ: 999717122, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 058579904000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κεφάλαιο 1.048.650,00 1.048.650,00

1.048.650,00 1.048.650,00

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 88.893,73 75.223,68

Αφορολόγητα αποθεματικά 6,12 6,12

Αποτελέσματα εις νέο 279.603,18 19.872,21

368.503,03 95.102,01

0,00 0,00

1.417.153,03 1.143.752,01

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 334.127,94 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Κρατικές επιχορηγήσεις 6.759,47 9.464,82

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

340.887,41 9.464,82

Τραπεζικά δάνεια 55.119,33 102.245,07

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.209.165,56 419.482,38

Φόρος εισοδήματος 47.822,29 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη 262.743,91 74.476,17

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 7.237,22 7.271,88

Λοιπές υποχρεώσεις 19.565,02 16.697,87

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 606,37

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00

1.601.653,33 620.779,74

1.942.540,74 630.244,56

3.359.693,77 1.773.996,57

0,00 0,00

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Σύνολο

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
ΡΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9462/2000

Σύνολο

Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις

Καταβλημένα κεφάλαια
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«RIGAS LABS ΑΕΒΕ» 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 058579904000 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρου 29 Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) – Μικρών Οντοτήτων) 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

30
ης

 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

§3, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Πληροφορίες σχετικά με: 
 

α) Επωνυμία της οντότητας: 
«RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» 

 

β) Νομικός τύπος της οντότητας: 
Ανώνυμη Εταιρεία 

 

γ) Περίοδος αναφοράς:  
01/07/2020 – 30/06/2021 

 

δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας: 
ΒΙ.ΠΕ.Θ, Ο.Τ. 33Α-Γ’ Φάση, Τ.Κ.:57022 ΣΙΝΔΟΣ 

 

ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή 

αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση: 
Γ.Ε.ΜΗ: 058579904000 

 

στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας; 
ΝΑΙ 

 

ζ) Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση; 
ΟΧΙ 

 

η) Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, 

δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο: 
Μικρή 

 

θ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον παρόντα νόμο; 
ΝΑΙ 

 

ι) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε νόμισμα;  
Ευρώ 

 

ια) Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις;  
Δεν έγινε. 

 

§4, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Υπάρχουν παράγοντες που 

θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα; Γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, 

καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους: 
Δεν υπάρχουν. 
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§5, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Συνοπτική αναφορά των 

λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους 

στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση 

αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή 

διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που 

οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται 

επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 
 Στην τρέχουσα περίοδο 01/07/2020-30/06/2021, όπως και στην προηγούμενη, 

εφαρμόστηκαν οι γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

του άρθρου 17 του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ). 

 Τα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης, το οποίο είναι προσαυξημένο με την αξία των προσθηκών και 

βελτιώσεων και μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος 

κτήσεως. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων εφαρμόζεται η σταθερή 

μέθοδος αποσβέσεων με την χρήση των φορολογικών συντελεστών, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

 Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. 

 Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος και 

μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. 

 Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Τα από αγορά 

προερχόμενα αποθέματα (πρώτες ύλες) αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος 

χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της 

χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της ρευστοποιήσιμης αξίας.  

 Το κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών περιλαμβάνει κόστος πρώτων 

υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και μία εύλογη αναλογία σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων.  

 Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω δεν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής 

λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών. 

 

§6, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Όπου, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας 

διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της 

παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η 

παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι 

επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις 

υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, 

παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα. 
Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις. 

 

§7, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014.  Όταν ένα περιουσιακό 

στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου 
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αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

§8, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014.  Πίνακας που παρουσιάζει για 

κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων: 
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε 

περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της 

περιόδου για κάθε κονδύλι. 

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων 

κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 

δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της 

περιόδου. 

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. 

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του 

άρθρου 18. 

ζ) Λοιπές μεταβολές. 

Ακολουθεί σχετικός πίνακας: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ και ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΞΙΕΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γήπεδα Κτίρια  
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

ενσώματα 

πάγια 

Υπεραξία 
Δαπάνες 

αναπτύξεως 

Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως                  

Υπόλοιπο 1.7.2019 100.000,00 0,00 84.980,74 379.057,37 0,00 0,00 623.860,78 39.399,77 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 80,56 3.580,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 -453,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2020 100.000,00 0,00 85.061,30 382.184,56 0,00 0,00 623.860,78 39.399,77 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

Υπόλοιπο 1.7.2019 0,00 0,00 -78.564,54 -372.056,12 0,00 0,00 -599.329,68 -39.399,77 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 -2.106,84 -2.734,17   0,00 -5.445,65 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων 

περιόδου 
0,00 0,00 0,00 453,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2020 0,00 0,00 -80.671,38 -374.336,52 0,00 0,00 -604.775,33 -39.399,77 

Καθαρή λογιστική αξία 

30.06.2020 
100.000,00 0,00 4.389,92 7.848,04 0,00 0,00 19.085,45 0,00 

Αξία κτήσεως  

Υπόλοιπο 1.7.2020 100.000,00 0,00 85.061,30 382.184,56 0,00 0,00 623.860,78 39.399,77 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2021 100.000,00 0,00 85.061,30 387.704,56 0,00 0,00 623.860,78 39.399,77 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

Υπόλοιπο 1.7.2020 0,00 0,00 -80.671,38 -374.336,52 0,00 0,00 -604.775,33 -39.399,77 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 -1.620,91 -6.400,21   0,00 -5.445,65 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2021 0,00 0,00 -82.292,29 -380.736,73 0,00 0,00 -610.220,98 -39.399,77 

Καθαρή λογιστική αξία 

30.06.2021 
100.000,00 0,00 2.769,01 6.967,83 0,00 0,00 13.639,80 0,00 
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§10, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Σε περίπτωση επιμέτρησης 

στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται: 
 

α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη 

αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί 

στην εύλογη αξία. 

Δεν έχει γίνει επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 

 

β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα 

και οι τεχνικές επιμέτρησης. 

Δεν έχει γίνει επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 

 

γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που 

έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν 

αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας). 

Δεν έχει γίνει επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 

 

δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη 

διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, 

όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την 

έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να 

επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν 

στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 24. 

Δεν έχει γίνει επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 

 

§13, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Το συνολικό χρέος της 

οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 

οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 
 

Παρατίθεται σχετικός πίνακας: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ και ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Α/Α 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΥΣ 
ΠΟΣΑ (σε 

€) 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

(σε €) 

1 Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 55.119,33 Δεν υφίσταται εξασφάλιση 0,00 

2 Επιστρεπτέα Προκαταβολή II, III, IV, VII 334.127,94 Δεν υφίσταται εξασφάλιση 0,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 389.247,27 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 

 

§14, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Τα ποσά των υποχρεώσεων 

της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από 

την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Δεν υφίστανται υποχρεώσεις άνω των πέντε (5) ετών. 
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§16, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Το συνολικό ποσό των 

χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων 

επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών 

εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά 

παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή 

οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.  
 

α) Οι δεσμεύσεις και οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΠΟΣΑ (σε €) ΑΚΙΝΗΤΟ ή ΑΛΛΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΣΑ (σε €) 

1 
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Εγγυητικές 

Επιστολές Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς 
41.126,68 

Οικόπεδο στο Λάκκωμα 

Χαλκιδικής τ.μ., 5.500. 
Προσημείωση υποθήκης  60.000,00 

2 
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης 

99.827,10 
Οικόπεδο στο Λάκκωμα 
Χαλκιδικής τ.μ., 5.500. 

Προσημείωση υποθήκης  0,00 

3 
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Εγγυητικές 

επιστολές καλής λειτουργίας 
25.894,76 Εγγύηση  Δέσμευση Μετρητών 87.113,67 

4 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ - 
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

750,16 Εγγύηση  Δέσμευση Μετρητών 750,16 

  ΣΥΝΟΛΑ 167.598,70   ΣΥΝΟΛΑ 147.863,83 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Είδος δεσμεύσεων - εγγυήσεων - κλπ. 

Υπόλοιπα 

30/06/2021 
Υπόλοιπα 30/06/2020 

ποσά σε € ποσά σε € 

Εγγυητικές επιστολές  167.598,70 84.581,46 

ΣΥΝΟΛΑ 167.598,70 84.581,46 

 

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους της εταιρείας. 

 

Δεν υπάρχουν  

 

 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις για ανέλεγκτες χρήσεις. 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010–2020. Για τις 

ανέλεγκτες αυτές χρήσεις δεν  πιθανολογούνται σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.  

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων και των σχετικών περί 

παραγραφών αποφάσεων του ΣτΕ, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου 

για τις χρήσεις μέχρι και την 30/06/2015 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2020.   

Για την κλειόμενη χρήση, που έληξε στις 30/06/2021, η εταιρεία ανέθεσε τον 

φορολογικό έλεγχο της εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία SOLCROWE α.ε. Μέχρι σήμερα 

δεν έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος, της χρήσης αυτής, από τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας και η εκτίμηση της διοίκησης της 

εταιρείας είναι ότι δεν αναμένεται να προκύψει σημαντική επιβάρυνση για την εταιρεία. 

 

§17, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Το ποσό και τη φύση των 

επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου 
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ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην 

περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός 

εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι 

αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.  
 

Τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων της περίπτωσης αυτής εμφανίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  

(ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας) 

Είδος εσόδου 

Υπόλοιπα 

30/06/2021 

ποσά σε € 

Υπόλοιπα 

30/06/2020 

ποσά σε € 

Λ/81-01-004 Συναλλαγματικές διαφορές (πιστωτικές) 4.344,72 189,82 

Λ/81-01-005 Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων 2.705,35 2.704,94 

Λ/81-01-099 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,08 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ 7.050,15 2.894,76 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ  

(ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας) 

Είδος εσόδου 

Υπόλοιπα 

30/06/2021 

ποσά σε € 

Υπόλοιπα 

30/06/2020 

ποσά σε € 

Λ/81-00-000 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 102,40 0,00 

Λ/81-00-004 Συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές) 9.064,57 6.061,50 

Λ/81-00-003 Κλοπες - υπεξαιρεσεις 0,00 375,00 

Λ/81-00*** Τα μικρά ποσά 1,78 0,01 

ΣΥΝΟΛΑ 9.168,75 6.436,51 

 

 §18, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Το ποσό των τόκων της 

περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 

υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20. 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

§23α, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. Για τους απασχολούμενους 

στην οντότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου παρέχονται οι εξής 

πληροφορίες: 
α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. 

 

Κατά την διάρκεια της περιόδου απασχολήθηκαν δεκατρία (13) άτομα κατά μέσο 

όρο. 

 

§25, Άρθρου 29 του Ν.4308/2014.  Τα ποσά προκαταβολών και 

πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών 

και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων 

χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν 

εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα 
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στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των 

προσώπων αυτών. 
Δεν υπάρχουν 

 

«Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των 

Οικονομικών Καταστάσεων». 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας 

διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο:  1.048.650,00 € 

2. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων:  1.417.153,03 € 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 

Δεδομένων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, για την διάρκεια των οποίων 

δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την 

διάθεση κερδών στους Μετόχους με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας. 

Για τους λόγους αυτούς η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διάθεση των 

κερδών εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί και στην οποία δεν περιλαμβάνεται 

πρόταση διανομής μερίσματος.  

Ο προτεινόμενος στους μετόχους πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων έχει ως 

εξής: 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Περιγραφή κονδυλίων 
Χρήση 

30/06/2021 

  (ποσά σε €) 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 321.223,31 

Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών προηγούμενης χρήσης 19.872,21 

ΜΕΙΟΝ:   

1. Φόρος εισοδήματος  (47.822,29) 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 293.273,23 

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:   

1. Τακτικό Αποθεματικό 13.670,05 

2. Πρώτο μέρισμα 0,00 

3. Πρόσθετο μέρισμα 0,00 

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 279.603,18 

ΣΥΝΟΛΟ 293.273,23 

 

Σίνδος Θεσσαλονίκη, 22/10/2021 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ του ΔΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

Χαρίκλεια Χαλέβα 

 

 

Αθανάσιος Μαδεμλής  

 

 

Γεώργιος Ρέγκλης 
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ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. 

« RIGAS LABS ΑΕΒΕ » 

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 058579904000 

 

Εταιρική Χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021 

 

Κύριοι μέτοχοι,  

 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της χρήσεως 01/07/2020 – 30/06/2021 της εταιρείας μας και να σας 

δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.  

Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε 

προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 περί Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε εύλογα 

την οικονομική κατάστασή της κατά την 30/06/2021 καθώς και τα αποτελέσματα που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση αυτή.  

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό 

Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση του σκοπού και την 

πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς. 

Στην κλειόμενη χρήση επιτεύχθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών παρά τις 

επιπτώσεις στην οικονομία από την εξάπλωση της πανδημίας του covid-19. 

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 2.482.472,94€, ήτοι αύξηση 

κατά το ποσό των 549.423,34€ ή σε ποσοστό 28,42% σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση. Οι διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών σχετίζεται με το πελατολόγιο της 

εταιρείας, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των πελατών αφορά Αναθέτουσες 

Αρχές που ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση, των οποίων τα προγράμματα 

επενδύσεων συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα (πχ. ΕΣΠΑ) και τον 

κρατικό προϋπολογισμό.    

Η χρήση έκλεισε με κέρδη προ φόρων ύψους 321.223,31€, έναντι κερδών 

προ φόρων ύψους 111.034,29€ της προηγούμενης χρήσης, ήτοι αύξηση κατά 

ποσοστό 189,30%.  

Μόνιμες και διαρκείς μέριμνες της Διοίκησης, για την διασφάλιση της 

αναπτυξιακής τροχιάς της εταιρείας, αποτελούν η διατήρηση της οργανωτικής δομής 

της, η διατήρηση του μεριδίου αγοράς που αυτή κατέχει και της περαιτέρω ενίσχυσής 

του, η ορθολογική διαχείριση του λειτουργικού κόστους και η προώθηση των 

πωλήσεων σε νέους πελάτες. Οι ενέργειες αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να 

επιτύχει η εταιρεία μεγαλύτερους στόχους, όταν οι οικονομικές συνθήκες 

βελτιωθούν. Τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης πιστοποιούν τις ανωτέρω 

εκτιμήσεις. 

Επισημαίνεται όμως ότι οι ανωτέρω στόχοι επηρεάζονται πάντοτε από την 

ρευστότητα της αγοράς και από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επενδύσεων 

και των προϋπολογισμών των φορέων υλοποίησης των επενδύσεων αυτών, στα οποία 

έρχονται να προστεθούν και οι αρνητικές επιπτώσεις από την εξάπλωση της 

πανδημίας του covid-19. Τούτο σχετίζεται, όπως ανωτέρω ελέχθη, με την φύση των 

πελατών της εταιρείας, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό αφορούν Αναθέτουσες Αρχές 

που ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι οι ανωτέρω προσπάθειες και η 

ορθολογική διαχείριση του λειτουργικού κόστους έχουν θετικά αποτελέσματα και η 

χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας είναι αξιόλογη. Η εξυπηρέτηση των 
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υποχρεώσεών της γίνεται κανονικά και δεν υφίστανται ούτε ληξιπρόθεσμες οφειλές 

ούτε καθυστερήσεις στις συμβατικές της υποχρεώσεις προς κάθε κατηγορία 

πιστωτών (ιδιώτες, τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, προσωπικό, 

κλπ.). 

 

 Τα κυριότερα σημεία της κλειόμενης χρήσης είναι τα εξής: 

 

1. Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης που έληξε την 30/06/2021 

ανήλθε στο ποσό των 2.482.472,94€ έναντι ποσού 1.933.049,60€ της 

προηγούμενης χρήσης, ήτοι αύξηση κατά το ποσό των 549.423,34€ ή σε 

ποσοστό 28,42%. 

 

Τα μεγέθη που εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν και οι 

βασικοί αριθμοδείκτες επιβεβαιώνουν την χρηματοοικονομική εικόνα της 

εταιρείας, όπως αυτή εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της 

κλειόμενης χρήσης, που έληξε την 30/06/2021. 

 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 30/6/2021 30/6/2020 € % 

Κύκλος εργασιών 2.482.472,94 1.933.049,60 549.423,34 28,42% 

Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως 559.688,14 349.413,23 210.274,91 60,18% 

Αποτελέσματα  χρήσης προ φόρων 321.223,31 111.034,29 210.189,02 189,30% 

 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (%): 30/6/2021 30/6/2020 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων 321.223,31 
22,67% 

111.034,29 
9,71% 

Προς Ίδια Κεφάλαια 1.417.153,03 1.143.752,01 

β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας (%): 30/6/2021 30/6/2020 

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων                 321.223,31 
12,94% 

111.034,29 
5,74% 

Προς κύκλο εργασιών 2.482.472,94 1.933.049,60 

γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (φορές): 30/6/2021 30/6/2020 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.230.847,07 
2,02 

1.637.327,00 
2,64 

Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.601.653,33 620.779,74 

δ) Δείκτης Οικονομικής αυτάρκειας (φορές): 30/6/2021 30/6/2020 

Ίδια Κεφάλαια 1.417.153,03 
0,73 

1.143.752,01 
1,81 

Προς Σύνολο Υποχρεώσεων 1.942.540,74 630.244,56 

 
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

30/6/2021 30/6/2020 € % 

Δαπάνες Διοίκησης 83.570,08 87.123,76 -3.553,68 -4,08% 

Δαπάνες διάθεσης 145.473,68 149.105,60 -3.631,92 -2,44% 

Χρηματοοικονομικές Δαπάνες   10.035,58 9.663,93 371,65 3,85% 

ΣΥΝΟΛΑ 239.079,34 245.893,29 -6.813,95 -2,77% 

 

2. Τα μικτά αποτελέσματα / κέρδη ανήλθαν στο ύψος των 559.688,14€ 

και μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, διανομής, διοίκησης, 

χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων και τον συμψηφισμό των 
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παρεπόμενων εσόδων (διάφορα έσοδα πωλήσεων, έσοδα κεφαλαίων 

κλπ.) και εκτάκτων αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκαν καθαρά 

αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων ύψους 321.223,31€. Τα κέρδη μετά 

από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 273.401,02€. 
 

3. Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι αυτή που απεικονίζεται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και παρουσιάζουν εύλογα την 

χρηματοοικονομική θέση της στο τέλος της χρήσεως. Το ΔΣ εκτιμά ότι 

οι επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας δεν υπερβαίνουν το ποσό των 

17.000,00 ευρώ.  

 

4. Η αξία κτήσεως του συνόλου των ενσώματων παγίων ανέρχεται στο 

ύψος των 572.765,86€, ενώ το σύνολο της αξίας κτήσεως των άυλων 

παγίων στοιχείων ανέρχεται σε 663.260,55€, εκ των οποίων ποσό 

623.860,78€ αφορά δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης προηγουμένων 

χρήσεων. Στην κλειόμενη χρήση δεν έγιναν αξιόλογες επενδύσεις σε 

πάγια περιουσιακά στοιχεία. Το ποσό των 5.520,00 ευρώ αφορά αγορές 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.    

 

Η αξία κτήσεως των ακινήτων (γηπέδων) της εταιρείας ανέρχεται στο 

ποσό των 100.000,00 ΕΥΡΩ.  

Αναλυτικά τα ακίνητα της εταιρείας είναι τα εξής: 

 Ένα οικόπεδο στο Λάκκωμα Χαλκιδικής τμ., 5.500. 

Επί του ανωτέρω οικοπέδου της εταιρείας υφίσταται προσημείωση 

υποθήκης ύψους 60.000€ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. 

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα δεν υπάρχουν. 

6. Η εταιρεία δεν διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα. 

7. Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές ή άλλα συνδεδεμένα μέρη. 

8. Η εταιρία δεν πραγματοποίησε δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας. 

9. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε απόκτηση δικών της μετοχών. 

10. Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. Η εταιρεία διαθέτει γραφείο 

στην Αθήνα, επί της οδού  Λευκών Ορέων 87, ΤΚ: 15234 Χαλάνδρι. 

 

11. Περιβαλλοντικά ζητήματα: H εταιρεία συμμορφώνεται με την 

εκάστοτε νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται 

ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο παραγωγών με 

Α.Μ.: 8817 και συμβεβλημένη με τις, ενταγμένες στα Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης, εταιρείες «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Α.Ε.» και «Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.». 

 

12. Εργασιακά ζητήματα: Η εταιρεία έναντι των εργαζομένων εφαρμόζει 

Πολιτική ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 

μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών), σέβεται τα δικαιώματα των 

εργαζόμενων και τη συνδικαλιστική ελευθερία τους. Τέλος τηρεί 

αυστηρά κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και εφαρμόζει 

συστήματα εκπαίδευσης και αξιοκρατικό τρόπο προαγωγών. 
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13. Φορολογικές υποχρεώσεις: Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά 

για τις χρήσεις 2010–2020. Για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις δεν  

πιθανολογούνται σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.  

 

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων και των σχετικών περί 

παραγραφών αποφάσεων του ΣτΕ, το δικαίωμα του Δημοσίου για την 

επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2015 έχει παραγραφεί 

μέχρι την 31/12/2020. 

 

Ο έλεγχος της προηγούμενης χρήσης, που έκλεισε στις 30/06/2020, 

διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία SOLCROWE α.ε..     

Για την κλειόμενη χρήση, που έληξε στις 30/06/2021, η εταιρεία ανέθεσε 

επίσης τον φορολογικό έλεγχο της εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία 

SOLCROWE α.ε..  

 

14. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας: 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με 

τις θεμελιώδεις αρχές του δουλευμένου και της συνέχισης της 

δραστηριότητας. 

Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες δημιουργούν βεβαιότητα για την 

ικανότητα της εταιρείας για  συνέχιση της λειτουργίας της. 

 

15. Ο δυνητικός αντίκτυπος του COVID-19 για την εταιρεία:  

Η εξάπλωση του COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα που έχουν ληφθεί 

παγκοσμίως για να περιορίσουν τον ιό έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά 

την οικονομία της χώρας κατά το  2020 και 2021, αλλά η εταιρεία 

κατάφερε στην χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021 να αυξήσει τον κύκλο 

εργασιών της και τα κέρδη της. Η κλίμακα και η διάρκεια αυτής της 

πανδημίας παραμένουν αβέβαιες. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει 

επεξεργαστεί διάφορα σενάρια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

στα οικονομικά της μεγέθη, όπως  μείωση των μεταβλητών εξόδων και 

χρήσης των διευκολύνσεων που διαθέτει η κυβέρνηση. Η Διοίκηση θα 

κάνει ότι είναι δυνατόν για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η δραστηριότητα 

της εταιρείας, με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο και χωρίς να 

θέσει σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπινου δυναμικού της.  

 

16. Λαμβανομένης υπόψη και της με α/α 15 ανωτέρω σημείωσης, η 

πρόβλεψη για την πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρείας στην 

παρούσα χρήση είναι ότι θα παρουσιάσει σταθεροποίηση στο επίπεδο 

των μεγεθών της προηγούμενης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση, 

έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία από την οικονομική κρίση των 

παρελθόντων ετών, είναι σε θέση να διασφαλίσει την βιωσιμότητα της 

εταιρείας, την απρόσκοπτη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των 

υποχρεώσεών της.   

 

17. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που έληξε στις 30/06/2021 
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(01/07/2020-30/06/2021), εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως 

Διαχειρίσεως. 

 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 30/06/2021 έχει ως εξής: 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)  

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 

30ης Ιουνίου 2021  -  19η  Εταιρική χρήση (01/07/2020 - 30/06/2021)  

ΑΦΜ: 999717122, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 058579904000 

Ποσά σε Ευρώ 30/6/2021 30/6/2020 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 2.482.472,94 1.933.049,60 

Κόστος πωλήσεων (1.922.784,80) (1.583.636,37) 

Μικτό αποτέλεσμα 559.688,14 349.413,23 

Λοιπά συνήθη έσοδα 2.684,78 7.191,48 

  562.372,92 356.604,71 

Έξοδα διοίκησης (83.570,08) (87.123,76) 

Έξοδα διάθεσης (145.473,68) (149.105,60) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές (9.168,75) (6.436,52) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 7.050,15 2.894,76 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 331.210,56 116.833,59 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 48,33 3.864,63 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (10.035,58) (9.663,93) 

Αποτέλεσμα προ φόρων 321.223,31 111.034,29 

Φόροι εισοδήματος (47.822,29) 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 273.401,02 111.034,29 

  
 

  

 

18. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία κλεισίματος.  

 

Δεν έχουν συμβεί γεγονότα μετά την ημερομηνία κλεισίματος που χρήζουν 

αναφοράς, πλην των αναφερομένων στην σημείωση 15 ανωτέρω για τις επιπτώσεις 

του COVID-19. 

Σίνδος, 22 Οκτωβρίου 2021 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

Χαρίκλεια Χαλέβα  

 

 

Αθανάσιος Μαδεμλής  

 

 

Γεώργιος Ρέγκλης  

 










