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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 66η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.» 
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.   57579604000 

  ********************************************************************** 
     
Κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2020 η εταιρία μας δεν 
πραγματοποίησε έσοδα από πωλήσεις καπνών, είχε όμως έσοδα από προμήθειες επί πωλήσεων 
τρίτων προς πελάτες της ύψους 9.702.- Ευρώ.  
 
Τα ακαθάριστα έσοδα από μισθώματα των ιδιόκτητων κτηρίων της ανήλθαν συνολικά σε 
€823.980 έναντι €797.505 το 2019 (+3,3%) και €724.252 το 2018 (+13,7%), 
συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων, και αναλύονται ως εξής: 
 

ΑΚΙΝ./ΕΤΟΣ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Λ. ΣΟΦΟΥ 350.126 367.966 350.131 322.940 333.115 342.532 395.629
Λ. ΓΕΩΡ.ΣΧΟΛΗΣ 473.135 428.819 373.401 257.726 227.533 131.508 62.764
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 720 720 720 720 720 720 943
ΣΥΝΟΛΟ 823.980 797.505 724.252 581.386 561.368 474.760 459.336  

 
Όπως είναι γνωστό, ένα από τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του περιορισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού, ήταν η υποχρεωτική μείωση των μισθωμάτων κατά ποσοστό 40% για ένα ευρύ 
φάσμα επιχειρήσεων και για περιόδους που κυμάνθηκαν μέσα στο έτος από 4 έως και 9 μήνες. 
Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι μέρος της μείωσης αυτής των μισθωμάτων θα καταβάλλονταν στους 
εκμισθωτές ως αποζημίωση από το κράτος, αργότερα όμως εξαιρέθηκαν από την διάταξη αυτή 
όλα τα νομικά πρόσωπα-εκμισθωτές, προφανώς για λόγους εξοικονόμησης πόρων. 
 
Το κόστος του μέτρου αυτού για την εταιρία μας υπολογίστηκε σε €26.171 για το κτήριο της 
Λέοντος Σοφού και σε €55.590 για αυτό της Λεωφ. Γεωργ. Σχολής, συνολικά δηλ. σε €81.761. Τα 
συνολικά έσοδα από μισθώματα που θα εισέπραττε η εταιρία χωρίς τις μειώσεις θα ανέρχονταν 
σε €905.741, αυξημένα κατά 13,6% έναντι του 2019. 
 
Παρατηρούμε επίσης τα εξής: 
 

- Τα μισθώματα του μεγάρου της Λέοντος Σοφού 18 παρουσίασαν μείωση για πρώτη φορά μετά 
από το 2017, η οποία όμως οφείλεται αποκλειστικά στην υποχρεωτική μείωση των 
μισθωμάτων, χωρίς την οποία θα παρατηρούσαμε μικρή αύξηση της τάξεως του 2,2%.   Το 98% 
των ωφέλιμων χώρων του κτηρίου παρέμειναν μισθωμένα καθ’ όλη την διάρκεια του 2020, 
καθώς και μέχρι σήμερα.   
 
- Τα έσοδα από τις μισθώσεις στην οικοδομή της Λ. Γεωργ. Σχολής 27 παρουσίασαν αύξηση 
κατά 10,3%. Χωρίς τις υποχρεωτικές μειώσεις των μισθωμάτων η αύξηση αυτή θα ήταν της 
τάξεως του 23,3%.  Κατά το μεγαλύτερο διάστημα του 2020 παρέμειναν μισθωμένοι περίπου 
το 70% των διαθεσίμων χώρων του κτηρίου, ποσοστό που αυξήθηκε σε 74% στο τέλος του 
έτους, ενώ ήδη σήμερα το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 91%. 
 

Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων ανήλθαν στο ποσό των €173 (2019: 1.524, 2018: 1.502), ενώ 
τα πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη από υπεραξίες από πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων 
ανήλθαν σε €7.767 (2019: €56.273 2018: €11.559).  
 
Τα συνολικά έσοδα και το μικτό αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε επομένως σε €841.622 (2019: 
€866.390, 2018: €742.580), χωρίς τον συνυπολογισμό των τεκμαρτών ενοικίων ιδιόχρησης. 
 
Τέλος η εταιρία είχε έκτακτα έσοδα €144.682, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέκυψε από 
τιμολογήσεις πελατών για τεχνικές εργασίες που έγιναν στα μίσθιά τους για λογαριασμό τους.  
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Τα έξοδα της εταιρίας κατά την χρήση 2020, σε σύγκριση με τις 4 προηγούμενες χρήσεις, 
αναλύονται κατά κατηγορίες, ως εξής: 
 

 
 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα λειτουργίας της εταιρίας, 
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εξόδων, ανήλθαν σε €163.456 έναντι €194.364 το 2019 
και €164.174 το 2018. Οι λόγοι που οι δαπάνες αυτές ήταν αυξημένες το 2019 εξηγήθηκαν στην 
περσινή έκθεση.  Το ποσό των εξόδων λειτουργίας αντιστοιχεί στο 19,4% των μεικτών 
αποτελεσμάτων της χρήσης. 
 
Τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων ανήλθαν σε €678.167, έναντι €672.027 το 2019 και 
€585.048 το 2018 {+0,9% και +15,9% αντιστ.}, μετά τις αποσβέσεις και τα έκτακτα 
αποτελέσματα σε €667.924 {2019: €526.474, 2018: €458.685}, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα 
χρήσης – μετά τον φόρο ακίνητης περιουσίας και τους λοιπούς εκπιπτόμενους και μη φόρους και 
τέλη - ανήλθαν σε €509.027 {2019: €396.907 2018: €288.810, +28,2% και +76,2% αντιστ}. 
Τέλος μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, τα προς διανομή καθαρά κέρδη 
ανέρχονται σε €383.169 {2019: 293.372 2018: €200.750}.  Η συνολική δε φορολογική 
επιβάρυνση ανέρχεται σε €284.756, το 33,8% των συνολικών εσόδων της χρήσης. 
 

****************************** 
 

Το πάγιο ενεργητικό της Εταιρίας συνίσταται σε δύο κτήρια με τα οικόπεδά τους στην 
Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Γεωργ. Σχολής 27 και Λ. Σοφού 18), καθώς και σε δύο γραφεία στην Αθήνα, 
Ακαδημίας 57. Η λογιστική αξία των οικοπέδων ανέρχεται σε €4.308.042 και των κτηρίων και 
λοιπού εξοπλισμού σε €5.223.025 {2019: 4.919.899 2018: €4.805.083} προ αποσβέσεων και σε 
€2.445.580 {2019: €2.280.206 2018: €2.301.418} μετά τις αποσβέσεις, ενώ οι ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση ανήλθαν στο ποσό των €864.917 {2019: €689.981 2018: €515.317}.   
 
Το συνολικό πάγιο ενεργητικό προ αποσβέσεων αυξήθηκε επομένως από €9.917.922 την 
31/12/2019 σε €10.397.620 την 31/12/2020 (+€479.698). Η αύξηση αυτή του πάγιου 
ενεργητικού της εταιρίας οφείλεται στην επένδυση ποσού €478.057 στην οικοδομή Λ. Γεωργ. 
Σχολής και  στην αγορά νέου λογισμικού αξίας €1.641.  
 
Το σύνολο της επένδυσης στην οικοδομή της Λ. Γ. Σχολής ανήλθε στο τέλος του 2020 στο ποσό 
των €3.401.025, ενώ τα έσοδα της εταιρίας από τις εκμισθώσεις χώρων του κτιρίου αυτού 
ανήλθαν σωρευτικά από το 2014 στο ποσό των €1.954.886 ευρώ (57,5%).  
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €6.050.000 και το σύνολο της καθαρής θέσης 
(προ διανομής) την 31/12/2020 ανήλθε σε €7.915.204 έναντι €7.650.667 την 31/12/2019 
αυξημένη δηλ. κατά €264.537, όσο το αποτέλεσμα μετά από φόρους της χρήσης 2020 μείον την 
διανομή του 2019 (383.169 – 118.632 =  264.537).   Ο συντελεστής κερδών προ αποσβέσεων και 
φόρων προς τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανήλθε το 2020 σε  8,56% έναντι 8,78% το 2019 και 

Κατηγορία
Ποσό, € 

2020
% επί μ.κ.

Ποσό, € 
2019

% επί μ.κ.
Ποσό, € 

2018
% επί μ.κ.

Ποσό, € 
2017

% επί μ.κ.
Ποσό, € 

2016
% επί μ.κ.

Μισθοδοσία 54.781 6,51 63.512 7,33 60.476 8,07 58.176 9,06 56.997 9,66
Αμοιβές μηχανικών, δικηγόρων, μεσητών κλπ 23.813 2,83 32.349 3,73 25.172 3,36 25.871 4,03 21.775 3,69
Ασφάλιστρα κτιρίων 19.540 2,32 19.582 2,26 18.825 2,51 18.825 2,93 19.831 3,36
Επισκευές & λοιπές παροχές 7.795 0,93 28.754 3,32 22.541 3,01 43.803 6,82 11.363 1,93

Ενοίκιο οικοπέδου για στάθμευση αυτ/των 15.750 1,87 7.500 0,87

Έξοδα Φύλαξης (security) 13.206 1,57 12.302 1,42 10.716 1,43 10.716 1,67 10.560 1,79
Λοιπά έξοδα διοικήσεως 27.799 3,30 29.523 3,41 25.408 3,39 22.452 3,50 12.376 2,10
Τραπεζικά έξοδα 771 0,09 842 0,10 1.037 0,14 558 0,09 779 0,13

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 163.456 19,42 194.364 22,43 164.174 21,91 180.402 28,09 133.680 22,66
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 678.167 672.027 585.048 461.844 456.367
Αποσβέσεις 137.749 16,37 136.028 15,70 120.152 16,04 115.344 17,96 103.958 17,62
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 17.176 2,04 6.380 0,74 0,00 0,00 0 0,00
Έκτακτα αποτελέσματα (+ζημίες,-κέρδη) -144.682 -17,19 3.145 0,36 6.210 0,83 -751 -0,12 3.584 0,61

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 667.924 526.474 458.685 347.251 348.825
Εκπιπτώμενοι φόροι (Δ.Τ., Δ.Φ, ΤΑΠ,  ΦΠΑ prorata) 3.631 0,43 6.237 0,72 13.470 1,80 9.381 1,46 11.281 1,91
ΕΝΦΙΑ εκπιπτώμενος 150.149 17,84 148.728 17,17 129.237 17,25 127.901 19,91 144.447 24,48
Μη εκπιπτ.φόροι (ΦΑΠ, ΕΕΤΑ, Φορ.Υπερ.,Εισφ.Αλλ.) 5.117 0,61 1.603 0,19 1.393 0,19 2.140 0,33 800 0,14
Προσωρ. Λογ. Διαφορά (5η δόση ΕΝΦΙΑ 2018) 25.776 3,44

ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 509.027 369.907 288.810 207.829 192.297
Φόρος Εισοδήματος 125.858 14,95 76.535 8,83 88.060 11,75 52.144 8,12 55.929 9,48

Καθαρά Κέρδη για διανομή 383.169 45,53 293.372 33,86 200.750 26,79 155.685 24,24 136.368 23,11
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ, ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΝΩΝ & ΜΗ 284.756 33,83 233.103 26,91 257.935 34,43 191.566 29,83 212.456 36,01
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7,85% το 2018, ενώ ο συντελεστής καθαρών κερδών μετά φόρους προς τα ίδια κεφάλαια ανήλθε 
σε 4,84% έναντι 3,83%  το 2019 και 2,69% το 2018. 

 
Τα κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα 
ανερχόταν την 31/12/2020 σε €964.763 και οι υποχρεώσεις της εταιρίας σε €650.835.- 
 

****************************** 
 Η πανδημία του κορωνoϊού εξακολουθεί να μονοπωλεί τις οικονομικές εξελίξεις και κατά την 
διάρκεια του τρέχοντος έτους. Το μέτρο της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων εφαρμόστηκε 
και το 2021. Μάλιστα η μείωση για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ορίστηκε στο 100% του 
μισθώματος για τους 4 πρώτους μήνες του έτους, ενώ παρατάθηκε μέχρι και τον Ιούλιο για έναν 
πιο περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων. Για ορισμένες άλλες - λιγότερο πληττόμενες - 
δραστηριότητες η μείωση των μισθωμάτων παρέμεινε στο 40%. Η Κυβέρνηση αποφάσισε στην 
περίπτωση της ολικής απαλλαγής μισθωτών από την καταβολή του μισθώματος, να αποζημιώσει 
και τα νομικά πρόσωπα – εκμισθωτές κατά ποσοστό 60% της απώλειας (έναντι ποσοστού 80% 
για τα φυσικά πρόσωπα), ενώ για τις μειώσεις 40% εξακολούθησε να μην δίδει αποζημίωση. 
 
Η συνολική μείωση των μισθωμάτων από τα μέτρα αυτά κατά το 2021 και μέχρι τον μήνα Ιούλιο 
εκτιμάται προσωρινά στο ποσό των 132.000 ευρώ, ενώ η κρατική αποζημίωση στο ποσό των 
43.000 ευρώ, η μείωση επομένως των εσόδων θα είναι της τάξεως των 89.000 ευρώ, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν ληφθούν εκ νέου παρόμοια μέτρα μέχρι το τέλος του έτους. 
 
Ωστόσο, λόγω της  σύναψης νέων μισθώσεων τους τελευταίους μήνες του 2020 και κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2021, εκτιμάται η μείωση αυτή των μισθωμάτων θα καλυφθεί και τα 
συνολικά έσοδα από τα μισθώματα των δύο κτηρίων πιθανώς να είναι μεγαλύτερα από αυτά του 
2020. 
 
Εντός του 2022 θα αρχίσουν να λήγουν ορισμένες μισθώσεις στο κτήριο της Λ. Γεωργ. Σχολής, 
κυρίως οι βραχυχρόνιες, η ζήτηση πάντως για γραφειακούς χώρους προς ενοικίαση 
παρουσιάζεται έντονη και ήδη αναμένεται εντός του έτους να μισθωθεί ο μόνος χώρος που 
παραμένει κενός, ενώ για αρκετούς χώρους των οποίων πρόκειται να λήξει η μίσθωση ζητείται 
από ενδιαφερόμενους το δικαίωμα προαίρεσης ή πρώτης άρνησης. 
 
Όσον αφορά στην διανομή των κερδών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει: 
(i) Tην μεταφορά ποσού €30.000 στο τακτικό αποθεματικό. 
(ii) Την διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 0,07 Ευρώ ανά μετοχή, δηλ. συνολικού 

ποσού €77.000.-  
(iii) Tην διανομή ποσού €56.842,11 στα μέλη του Δ.Σ.  κου Γεωργίου Κοντογεώργου και κας 

Ελπίδας Παπαδοπούλου ως αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία.  
Διευκρινίζεται ότι επί του ποσού αυτού η Εταιρία θα διενεργήσει παρακράτηση φόρου 
5% και το καθαρό ποσό θα ανέλθει σε €54.000, €44.000 για την κα. Ε. Παπαδοπούλου και 
€10.000 για τον κ. Γ. Κοντογεώργο.  

(iv) Την μεταφορά του υπολοίπου ποσού €219.326,55 στον λογαριασμό «αποτελέσματα εις 
νέον». 

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή τα κέρδη θα διατεθούν επομένως ως εξής: 
 

 

Χρήση 2020
Κέρδη Ισολογισμού 509.027,15
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος -125.858,49

Καθαρά Κέρδη προς διανομή 383.168,66

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

     1. Τακτικό Αποθεματικό 30.000,00
     2. Αμοιβές Δ.Σ 56.842,11
     3. Μέρισμα €0,07 ανά μετοχή 77.000,00
     4. Υπόλοιπο εις Νέον 219.326,55

Σύνολο 383.168,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ



4 
 

Υποβάλλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2020, τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2020 
καθώς και την πρόταση για την διάθεση των Καθαρών Κερδών με την επισήμανση ότι οι 
καταστάσεις αυτές συντάχθηκαν με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: 

 

 
 

 
 

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Γ.Α.ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

66η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 57579604000     ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471

Σημείωση 2020 2019
Μή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία
Ενσώματα πάγια
  Ακίνητα 6.730.384,23 6.565.010,52

  Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,07 0,07

  Λοιπός εξοπλισμός 23.237,24 23.237,22

  Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00

  Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00

  Λοιπά ενσώματα στοιχεία 1.641,20 0,00

Σύνολο 6.755.262,74 6.588.247,81

Άυλα πάγια στοιχεία
  Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00

  Υπεραξία 0,00 0,00

  Λοιπά άυλα 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 864.916,37 689.981,06

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
  Δάνεια και απαιτήσεις 0,00 0,00

  Χρεωστικοί τίτλοι 0,00 0,00

  Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00

  Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 0,00 0,00

  Λοιπά 4.652,00 4.652,00

Σύνολο 4.652,00 4.652,00

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 7.624.831,11 7.282.880,87

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία
Αποθέματα
  Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 0,00 0,00

  Εμπορεύματα 0,00 0,00

  Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 0,00 0,00

  Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00

  Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00

  Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
  Εμπορικές απαιτήσεις 189.530,90 120.120,42

  Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00

  Λοιπές απαιτήσεις 103.363,70 97.655,59

  Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00

  Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00

  Εξοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 671.868,47 570.402,51

Σύνολο 964.763,07 788.178,52

Σύνολο κυκλοφορούντων 964.763,07 788.178,52

Σύνολο ενεργητικού 8.589.594,18 8.071.059,39
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Σημείωση 2020 2019

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
  Κεφάλαιο 6.050.000,00 6.050.000,00

  Υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

  Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00

  Ίδιοι τίτλοι 0,00 0,00

Σύνολο 6.050.000,00 6.050.000,00

Διαφορές εύλογης αξίας
  Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 0,00 0,00

  Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 0,00 0,00

  Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
  Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 1.058.700,00 1.038.700,00

  Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00

  Αποτελέσματα εις νέο 806.504,03 561.966,95

Σύνολο 1.865.204,03 1.600.666,95

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης 7.915.204,03 7.650.666,95

Προβλέψεις
  Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 0,00 0,00

  Λοιπές προβλέψεις 23.555,59 6.379,75

Σύνολο 23.555,59 6.379,75

Υπογρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
  Δάνεια 0,00 0,00

  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 89.777,97 69.097,97

  Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00

  Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο 89.777,97 69.097,97

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
  Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00

  Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 0,00

  Εμπορικές υποχρεώσεις 260.589,54 143.090,42

  Φόρος εισοδήματος 146.684,14 76.535,01

  Λοιποί φόροι και τέλη 72.992,10 50.331,97

  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 2.453,45 2.896,68

  Λοιπές υποχρεώσεις 76.266,58 68.334,53

  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.247,82 3.103,15

  Έσοδα επόμενων χρήσεων 822,96 622,96

Σύνολο 561.056,59 344.914,72

Σύνολο υποχρεώσεων 650.834,56 414.012,69

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 8.589.594,18 8.071.059,39
0,00 0,00

                                                                                        Θεσσαλονίκη,  30 Ιουνίου 2021

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                         ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

                                                Ν.Αλλαμανής                                                             Μ. Αλλαμανής Γ.Ποτουρίδης ΑΔΤ ΑΜ698834

                                               ΑΔΤ ΑΜ 693016                                                            ΑΔΤ Χ 250923 ΑΡ.ΑΔ. Α' 2945
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  » 
 

Σημείωση 2020 2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 833.682,36 808.593,00
Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00
Μικτό αποτέλεσμα 833.682,36 808.593,00
Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00

833.682,36 808.593,00
Έξοδα διοίκησης -476.505,96 -492.496,82 
Έξοδα διάθεσης 0,00 0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές -3.939,62 -3.432,37 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 0,00
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 7.767,13 56.273,33
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη 148.621,35 287,37
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 509.625,26 369.224,51
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 173,06 1.524,10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -771,17 -841,77 
Αποτέλεσμα προ φόρων 509.027,15 369.906,84
Φόροι εισοδήματος 125.858,49 76.535,01
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 383.168,66 293.371,83

Θεσσαλονίκη,  30 Ιουνίου 2021

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                        ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

                                                Ν.Αλλαμανής                                              Μ. Αλλαμανής Γ.Ποτουρίδης ΑΔΤ ΑΜ698834

                                               ΑΔΤ ΑΜ693016                                             ΑΔΤ Χ 250923 ΑΡ.ΑΔ. Α' 2945

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


