
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

                                                    «ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ»  

                                                        Αριθμός  Γ.Ε.Μ.Η. : 022467654000 

 
  
                                                        ΕΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

                                      ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  & ΣΙΑ IKE 

                                       Αριθμός  Γ.Ε.Μ.Η. : 022467654000 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  01/01/2020-31/12/2020 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία σε κόστος κτήσης)  

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης 

Σημείωση                                2.020,00                                   2.019,00   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

    

Ενσώματα πάγια     

Ακίνητα                            113.040,16                               124.670,30   

Μηχανολογικός εξοπλισμός                                6.695,00                                   8.095,00   

Λοιπός εξοπλισμός                              15.414,45                                 16.314,45   

Επενδύσεις σε ακίνητα                                          -                                                -     

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία                                          -                                                -     

Λοιπά ενσώματα στοιχεία     

Σύνολο                           135.149,61                               149.079,75    

Άυλα πάγια στοιχεία     

Δαπάνες ανάπτυξης                                          -                                                -     

Υπεραξία                                          -                                                -     

Λοιπά άυλα                                          -                                                -     

Σύνολο                                          -                                               -     

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα 
στοιχεία υπό κατασκευή 

                                         -                                                -     

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

    

Δάνεια και απαιτήσεις                                          -                                                -     

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις                                          -                                                -     

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και 
κοινοπραξίες 

                                         -                                                -     

Διαθέσιμα για πώληση                                          -                                                -     

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση                                          -                                                -     

Σύνολο                                          -                                               -     

Αναβαλλόμενοι φόροι                                          -                                                -     

Σύνολο μη κυκλοφορούντων                                          -                                                -     

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα     

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα                            759.034,99                               698.038,81   

Εμπορεύματα                                          -                                                -     

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                                          -                                                -     



Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία                                          -                                                -     

Προκαταβολές για αποθέματα                                          -                                                -     

Λοιπά αποθέματα                                          -                                                -     

Σύνολο                           759.034,99                               698.038,81    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές 

    

Εμπορικές απαιτήσεις                            104.391,03                                 46.513,27   

Δουλευμένα έσοδα περιόδου                                          -                                                -     

Λοιπές απαιτήσεις                              55.160,52                                 48.138,33   

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο                                          -                                                -     

Προπληρωμένα έξοδα                                          -                                     1.328,20   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                            636.331,01                               533.708,80   

Σύνολο                           795.882,56                               629.688,60    

Σύνολο κυκλοφορούντων                        1.554.917,55                            1.327.727,41    

Σύνολο ενεργητικού                        1.690.067,16                            1.476.807,16    

Καθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο                            710.100,00                               710.100,00   

Υπέρ το άρτιο                                          -                                                -     

Καταθέσεις ιδιοκτητών                                          -                                                -     

Ίδιοι τίτλοι                                          -                                                -     

Σύνολο                           710.100,00                               710.100,00    

Διαφορές εύλογης αξίας     

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων                                          -                                                -     

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση                                          -                                                -     

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών 

                                         -                                                -     

Σύνολο                                          -                                               -     

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις 
νέο 

    

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                              21.926,92                                              -     

Αφορολόγητα αποθεματικά                              30.742,20                                 45.097,53   

Αποτελέσματα εις νέο                            795.741,40                               579.229,05   

Σύνολο                           848.410,52                               624.326,58    

Συναλλαγματικές διαφορές                                          -                                                -     

Σύνολο καθαρής θέσης                        1.558.510,52                            1.334.426,58    

Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους 

                                         -                                                -     

Λοιπές προβλέψεις                                          -                                                -     

Σύνολο                                          -                                               -     

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δάνεια                                          -                                                -     

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                          -                                                -     

Κρατικές επιχορηγήσεις                                          -                                                -     

Αναβαλλόμενοι φόροι                                          -                                                -     

Σύνολο                                          -                                               -     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Τραπεζικά δάνεια     

Βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπροθέσμων δανείων 

                                         -                                                -     

Εμπορικές υποχρεώσεις                              20.835,43                                 72.294,83   

Φόρος εισοδήματος                              84.143,40                                 56.666,31   



Λοιποί φόροι και τέλη                              10.488,25                                   3.100,01   

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης -                                767,52                                   1.266,79   

Λοιπές υποχρεώσεις                              16.857,08                                   9.052,64   

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                          -                                                -     

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                          -                                                -     

Σύνολο                           131.556,64                               142.380,58    

      

      

Σύνολο υποχρεώσεων                            131.556,64                               142.380,58   

Σύνολο καθαρής θέσης, 
προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

                        1.690.067,16                            1.476.807,16   

 

ΛΑΜΙΑ 30/4/2021                                       

                        Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                                     Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ   

                         ΠΡΙΤΣΑ ΛΟΥΚΙΑ                                            ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

                             ΑΙ477168                                                              Π424785 

ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  & ΣΙΑ IKE Αριθμός  Γ.Ε.Μ.Η. : 022467654000 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020 (01/01/2020-31/12/2020) 

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

Σημείωση 2020 2019 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 2.096.417,55 € 1.742.745,31 € 

Κόστος πωλήσεων 1.641.158,59 € 1.381.260,78 € 

Μικτό αποτέλεσμα 455.258,96 € 361.484,53 € 

Λοιπά συνήθη έσοδα 5.075,46 € 15.415,44 € 

  460.334,42 € 376.899,97 € 

Έξοδα διοίκησης 77.972,66 € 71.921,05 € 

Έξοδα διάθεσης 80.703,00 € 74.589,30 € 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 1.502,90 € 514,62 € 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 
(καθαρό ποσό) 

0,00 € 0,00 € 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη 
κυκλοφορούντων στοιχείων 

0,00 € 0,00 € 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην 
εύλογη αξία 

0,00 € 0,00 € 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 € 0,00 € 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος 
σε τιμή ευκαιρίας 

0,00 € 0,00 € 



Λοιπά έσοδα και κέρδη 5.635,53 € 9.083,04 € 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 305.791,39 € 238.958,04 € 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 € 0,00 € 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.413,21 € 4.783,28 € 

Αποτέλεσμα προ φόρων 300.378,18 € 234.174,76 € 

Φόροι εισοδήματος 72.451,76 € 56.666,31 € 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 227.926,42 € 177.508,45 € 

      

 

ΛΑΜΙΑ 30/4/2021                                                   

                        Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                                     Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ   

                         ΠΡΙΤΣΑ ΛΟΥΚΙΑ                                            ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

                             ΑΙ477168                                                              Π424785 

ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  & ΣΙΑ IKE Αριθμός  Γ.Ε.Μ.Η. : 022467654000 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της  
31ης Δεκεμβρίου 2020 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 

Φορολογικό έτος: 2018 (Περίοδος: 01/01/2020 - 31/12/2020 

ΑΡΙΘΜ Γ.Ε.Μ.Η. : 022467654000 

 Επωνυμία 

ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ 
(Παρ. 3(α) άρθρου 29) 

Νομικός τύπος 

ΙΚΕ 

(Παρ. 3(β) άρθρου 29) 

Περίοδος αναφοράς 

01/01/2020 έως 31/12/2020 

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) 

Διεύθυνση έδρας 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31 ΛΑΜΙΑ 
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) 

Δημόσιο μητρώο ΓΕΜΗ: Επιμελητήριο 022467654000 



(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) 

Εκκαθάριση 

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) 

Κατηγορία οντότητας 

Μικρή (παρ.4 του άρθρου 2) 

(Παρ. 3(η) άρθρου 29) 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με το Ν.4308/2014 

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) 

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 

την προοπτική της οντότητας ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική 

της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.   (Παρ. 4  άρθρου 29) 

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών 

πολιτικών που ακολουθεί η 

οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία 

των χρηματοοικονομικών της 

καταστάσεων. 

Τα γήπεδα τα  Ιδιοκ.κτήρια και αποθέματα είναι αποτιμημένα 

στην αξίας κτήσεως . Τα  λοιπά ενσώματα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και οι 

αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο. Ολα τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

και καταχωρίζονται οταν καθίστανται δεδουλευμένα, χωρίς 

αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 
(Παρ. 5  άρθρου 29) 

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης  της 

παραγράφου 2 του άρθρου 16 
Δεν έγινε 

(Παρ. 6  άρθρου 29) 

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου 

με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού Δεν χρειάστηκε να γίνουν 

(Παρ. 7  άρθρου 29) 

Πίνακας ενσώματων και άυλων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας στο τέλος του παρόντος 

προσαρτήματος 

(Παρ. 8  άρθρου 29) 

Περίπτωση επιμέτρησης στην 

εύλογη αξία  
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οντότητας δεν 

επιμετρήθηκαν μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης 



(Παρ. 10  άρθρου 29) στην εύλογη αξία 

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται 

από εξασφαλίσεις 
Δεν έχουν χορηγηθεί εξασφαλίσεις 

(Παρ. 13  άρθρου 29) 

Τα ποσά των υποχρεώσεων της 

οντότητας που καθίστανται 

απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη 

από την ημερομηνία του 

ισολογισμού.   

Δεν υπάρχουν 

(Παρ. 14  άρθρου 29) 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-

εγγυήσεις 
Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή 

ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
(Παρ. 16 άρθρου 29) 

Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή 

ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
Δεν υπάρχουν 

(Παρ. 17 άρθρου 29) 

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο 

αυξήθηκε το κόστος απόκτησης 

αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με 

το άρθρο 20 
Δεν υπάρχουν 

(Παρ. 18 άρθρου 29) 

Μέσος όρος απασχολούμενων στη 

περίοδο. 

Μέσος όρος  υπαλληλικού προσωπικού ατομα 5, και για τις  

αμοιβές που αναφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

παρατίθενται οι εξής πληροφορίες: Μισθοί  : 44987.86 ευρώ και 

κοινωνικές επιβαρύνσεις  11719,82. ευρώ, με συνολικό κόστος 

56607.68. ευρώ. 
(Παρ. 23α άρθρου 29) 

Προκαταβολές και πιστώσεις σε 

μέλη Δ.Σ. 
Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ. 

(Παρ. 25 άρθρου 29) 

Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 

Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 

3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 

4308/2014 

 

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 



(Παρ.8 Αρθρου 29) Γήπεδα Κτίρια 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 

Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Λοιπα 
Ενσωμα
τα παγια 

Αξία κτήσεως 
 

  
 

    
Υπολοιπο  
01/01/2020 18281,38  181091,21  14074,56  93106,30    

  
 

  
 

    
Προσθήκες 
Περιόδου 

 
  

 
2124,27    

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

Υπολοιπο 31/12/20 18281,38  181091,21  14074,56  95230,57    

  
 

  
 

    
Σωρευμένες 
αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

 
  

 
    

  
 

  
 

    
Υπολοιπο  
01/01/2020 

 
74702,29 5979,56 76791,85   

  
 

  
 

    
Προσθήκες 
Περιόδου 

 
11630,14 1400 3024,27   

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

Υπολοιπο 31/12/20   86332,43 7379,56  79816,12   

  
 

  
 

    

            

Καθαρή λογιστική 
αξία 31.12.2019 18281,38  94758,78  6695,00  13290,18  0,00  

            

  

ΛΑΜΙΑ 30/4/2021 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

       ΠΡΙΤΣΑ ΛΟΥΚΙΑ                                  ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
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