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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2019 

 

 

Ισολογισμός 

 

Περιουσιακά στοιχεία 31.12.2019  31.12.2018 

Πάγια   0,00    0,00 

Μείον:        

     Αποσβεσμένα (0,00)    (0,00)   

    Απομειωμένα --  (0,00)  --  (0,00) 

   0,00    0,00 

Άυλα στοιχεία   0,00    0,00 

Μείον:        

     Αποσβεσμένα (0,00)    (0,00)   

    Απομειωμένα --  (0,00)  --  (0,00) 

   0,00    0,00 

Αποθέματα   0,00    0,00 

Απαιτήσεις   72.182,00    7.507,32 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   109.690,49    42.221,39 

Σύνολο ενεργητικού   181.872,49    49.728,71 

        

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις        

Κεφάλαια  
αποθεματικά   

 
 

5.000,00 
7.498,98    

 
 

5.000,00 
1.751,64 

Αποτελέσματα εις νέο   142.480,61    33.281,23 

Προβλέψεις   0.00    0.00 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   0,00    0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   26.892,90    9.695,84 

Σύνολο καθαρής θέσης και 
υποχρεώσεων   181.872,49    49.728,71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 4-8) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της περιόδου 1.1-31.12.2019 

 

 

  
1.1-

31.12.2019  
1.3-

31.12.2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  156.269,29  63.120,97 

Λοιπά συνήθη έσοδα  0,00  0,00 

Μεταβολές αποθεμάτων  0,00  0,00 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών  (0,00)  (0,00) 

Παροχές σε εργαζόμενους  (0,00)  (0,00) 

Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων   (0,00)  (0,00) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές  (4.611,60)  (13.433,68) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  0,00  0,00 

Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)  (70,46)  (72,91) 

Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος   151.587,23  49.614,38 

Φόρος εισοδήματος  (36.640,51)  (14.581,51) 

Αποτέλεσμα μετά από φόρους  114.946,72  35.032,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 4-8) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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 Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρία (άρθρο 29 § 3): 

 

α) Επωνυμία: ΙΑΝΟΣ ΙΚΕ 

β) Νομικός τύπος: Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική  Εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01/01/2019 – 31/12/2019. 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Κρατίνου 17 Πάτρα, τκ.26442. 

ε) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 145419616000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ζ) Η Εταιρία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και κατατάσσεται 

στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014. Η Εταιρία έχει συντάξει 

συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 

16 του νόμου 4308/2014. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόμισμα της Εταιρίας. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31.12.2019 σε ξένο 

νόμισμα. 

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 2ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 

(περίοδος 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019) εγκρίθηκαν από το Διαχειριστή την 31η Ιουλίου 2020  και τελούν 

υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.  

Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας, που καθορίζουν και τον σκοπό αυτής σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

καταστατικού της, είναι η: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ , ΑΛΛΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ , 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 

ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) , ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ , ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 



ΙΑΝΟΣ ΙΚΕ 

ΑΦΜ.: 800942401 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 145419616000 

ΙΑΝΟΣ ΙΚΕ 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της 31ης Δεκεμβρίου 2019 

 

  - 5 - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ , ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ , ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2019, που καλύπτουν την χρήση από την 1η 

Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019, καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα (ΕΛΠ), σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014.  

 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την προοπτική της Εταιρίας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (άρθρο 29 § 4): 

Η Εταιρία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019, βασίστηκε στην αρχή της 

συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρμογή της εν λόγω αρχής 

σχετίζονται κυρίως με το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς και με τα επίπεδα ρευστότητας 

του Ελληνικού Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος. 

 

Λογιστικές αρχές και μέθοδοι (άρθρο 29 § 5): 

Ι) Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την 

διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, 

εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές 

βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις 

περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι 

σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την 

απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή 

της. 

Η Εταιρία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές 

αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου: 

 

(α) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία:  

Τα 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. 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10 έτη. 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπά συγκροτήματα 5 έτη. 
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Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρία δεν αναμένει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους. 

Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει από την πώληση ενός ενσώματου παγίου προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ 

του τιμήματος που λαμβάνεται κατά την πώληση και της λογιστικής αξίας του παγίου και καταχωρείται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

(β) Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή 

Τα στοιχεία αυτά που δεν περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως 

προκαταβολές και ακινητοποιήσεις (μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) υπό εκτέλεση/κατασκευή. Οι 

προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).  

 

(γ) Συμμετοχές σε επιχειρήσεις 

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. 

 

(δ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται κατά την αρχική τους αναγνώριση στο κόστος που 

απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή 

ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες 

αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της 31ης Δεκεμβρίου 2019 αφορούν απαιτήσεις (εμπορικές και λοιπές) και χρηματικά διαθέσιμα. 

 

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

απομείωσης. Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στις 

απαιτήσεις. 

Στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε 

Τράπεζες και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διάρκειας μικρότερης του τριμήνου) άμεσης ρευστοποίησης και 

μηδενικού κινδύνου. Οι καταθέσεις της Εταιρίας σε τράπεζες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, δεν περιλαμβάνουν 

δεσμευμένα ποσά. 

 

(ε) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους 

ποσά. 

 

(στ) Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και υποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 

ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την 

επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή 

ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

 

(ζ) Έσοδα 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες με βάση 

το ποσοστό ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις 

αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που καταχωρούνται τα σχετικά έξοδα για τα οποία λήφθηκαν οι επιχορηγήσεις. 

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου.  

 

(η) Έξοδα 

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

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως 

του μίσθιου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

(θ) Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές (δόσεις κεφαλαίου και τόκοι) που πραγματοποιούνται για 

λειτουργικές μισθώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, με 

τη σταθερή μέθοδο, αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης πλην της αναλογίας του οικοπέδου επί των 

μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης πώλησης του ακινήτου της έδρας με επαναμίσθωση του (sale and lease back) 

η οποία (αναλογία) αναγνωρίζεται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή. 

 

(ι) Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και υποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, 

που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

 

(ια) Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα 

του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα 

αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά 

γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

(ιβ) Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

 

(ιγ) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Τα κονδύλια του Ισολογισμού αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα, τα οποία έχουν συμβεί 

μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, αλλά τα οποία όμως παρέχουν ενδείξεις για συνθήκες που προϋπήρχαν κατά 

την ημερομηνία του Ισολογισμού. Γεγονότα τα οποία προέκυψαν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού και τα οποία 

παρέχουν ενδείξεις για συνθήκες που προέκυψαν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού γνωστοποιούνται στις 

σημειώσεις των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

 

ΙΙ) Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων 

προηγούμενων περιόδων 
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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. 

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. 

 

Λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα (άρθρο 29) 

 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον 
ισολογισμό (άρθρο 29 § 16) 
Εγγυήσεις: Η Εταιρία δεν έχει παραχωρήσει εγγυήσεις για τις υποχρεώσεις που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 

31.12.2019. 

Δεσμεύσεις: Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 οι δεσμεύσεις της Εταιρίας από συμβάσεις αφορούν το συμφωνητικό 

μίσθωσης της έδρας της Εταιρίας. Το σύνολο των εν λόγω μισθωμάτων που επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης 

ανήλθε σε € 1.200,00. 

Εκκρεμείς δίκες και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις: Η Διοίκηση βεβαιώνει ότι δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές τρίτων 

με αίτημα την καταβολή χρηματικών ποσών που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και συνεπώς δεν έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις. 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την έναρξη έως την 

χρήση 2019. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της που  δεν έχουν καταστεί οριστικές είναι για την χρήση 

2019. Η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι δεν αναμένονται ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις και για αυτό το 

λόγο δεν έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις. 

 

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 29 § 25) 

Δεν έχουν δοθεί προκαταβολές και πιστώσεις στον διαχειριστή. 

 

 

Πύργος , 31 Ιουλίου 2020 

 

 

Ο Διαχειριστής 

 

Πανουργιάς Κωνσταντίνος 

ΑΔΤ. ΑΗ 701924  

Ο Λογιστής 

Πανουργιάς Κωνσταντίνος  

ΑΔΤ. ΑΗ 701924 
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