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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ηεξ 31/12/2019
Πενημοζηαθά ζημηπεία

2019

2018

Πάγηα

61.707,49

60.982,49

Μείμκ: Απμζβεζμέκα

32.256,41

Απμζέμαηα
Απαηηήζεηξ
Πνμθαηαβμιέξ θαη έζμδα
εηζπναθηέα

29.451,08

26.962,19

271.929,35

34.020,30
205.918,58
4.008,28

3.565,00
111,72

0,00

16.629,90

15.983,90

321.687,05

259.931,06

25.140,19

-9.067,95

Μαθνμπνυζεζμεξ οπμπνεχζεηξ

0,00

0,00

Βναποπνυζεζμεξ οπμπνεχζεηξ

296.546,86

268.999,01

321.687,05

259.931,06

Λμηπά
ύκμιμ εκενγεηηθμύ

Καζανή ζέζε θαη οπμπνεώζεηξ
Κεθάιαηα θαη απμζεμαηηθά

ύκμιμ θαζανήξ ζέζεξ θαη
οπμπνεώζεςκ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΩΝ θαηά ΛΓΙΣΟΤΡΓΊΑ ηεξ 31/12/2019
Κφθιμξ ενγαζηχκ (θαζανυξ)
Λμηπά ζοκήζε έζμδα
Μεηαβμιέξ απμζεμάηςκ (εμπμνεφμαηα, πνμσυκηα,
εμηθαη/μέκα)
Αγμνέξ εμπμνεομάηςκ θαη οιηθχκ
Πανμπέξ ζε ενγαδυμεκμοξ

2019
259.586,97

2018
241.867,60

0,00

0,00

-178.042,43

52.744,15

26.755,63
28.280,11

223.159,24
24.778,88

Απμζβέζεηξ εκζςμάηςκ παγίςκ θαη άτιςκ
ζημηπείςκ
Λμηπά έλμδα θαη δεμηέξ

5.294,22

4.890,99

38.710,44

46.017,17

Λμηπά έζμδα θαη θένδε
Συθμη θαη ζοκαθή θμκδφιηα (θαζανυ πμζυ)
Απμηέιεζμα πνμ θόνςκ
Φυνμη
Απμηέιεζμα πενηόδμο μεηά από θόνμοξ

76,00
1.883,26
34.208,14
0,00
34.208,14

30,00
1.330,07
-5.534,60
0,00
-5.534,60
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Πνμζάνηεμα (ζεμεηώζεηξ) επί ηςκ πνεμαημμηθμκμμηθώκ θαηαζηάζεςκ
ηεξ 31εξ Δεθεμβνίμο 2019
Γπςκομία

Γ.ΜΑΣΓΟΙΑΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ

(Παν. 3(α) άνζνμο 29)

ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΓΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΓΣΑΙΡΓΙΑ

Νμμηθόξ ηύπμξ

ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΓΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΓΣΑΙΡΙΑ

(Παν. 3(β) άνζνμο 29)
Πενίμδμξ ακαθμνάξ

01/01/2019 έςξ 31/12/2019

(Παν. 3(γ) άνζνμο 29)
Δηεύζοκζε έδναξ

ΗΡΟΔΟΣΟΤ 3-5, ΚΟΜΟΣΗΝΗ 69132

(Παν. 3(δ) άνζνμο 29)
Δεμόζημ μεηνώμ

ΓΓΜΗ ( 126609010000)

(Παν. 3(ε) άνζνμο 29)

Γμπμνηθυ

θαη

Βημμεπακηθυ

Γπημειεηήνημ

Ρμδυπεξ.
οκεπηδόμεκε δναζηενηόηεηα

Η μκηυηεηα ιεηημονγεί με ηεκ παναδμπή ηεξ

(Παν. 3(ζη) άνζνμο 29)

ζοκεπηδυμεκεξ

δναζηενηυηεηαξ.

Δεκ

οπάνπμοκ πανάγμκηεξ πμο ζέημοκ ζε θίκδοκμ
ηεκ

πνμμπηηθή

ηεξ

μκηυηεηαξ

ςξ

ζοκεπηδυμεκε δναζηενηυηεηα.
Γθθαζάνηζε

Η μκηυηεηα δεκ έπεη ηεζεί ζε εθθαζάνηζε.

(Παν. 3(δ) άνζνμο 29)
Πμιφ Μηθνή (παν. 2α ημο άνζνμο 1).

Καηεγμνία μκηόηεηαξ
(Παν. 3(ε) άνζνμο 29)
Καηάνηηζε

πνεμαημμηθμκμμηθώκ

Οη πνεμαημμηθμκμμηθέξ θαηαζηάζεηξ έπμοκ

θαηαζηάζεςκ

θαηανηηζηεί ζε πιήνε ζομθςκία με ημκ

(Παν. 3(ζ) άνζνμο 29)

πανυκηα κυμμ (Ν. 4308/2014).

Πανάγμκηεξ πμο ζέημοκ ζε θίκδοκμ ηεκ

Δεκ οπάνπμοκ πανάγμκηεξ πμο ζέημοκ ζε

πνμμπηηθή ηεξ μκηόηεηαξ ςξ ζοκεπηδόμεκε

θίκδοκμ ηεκ πνμμπηηθή ηεξ μκηυηεηαξ ςξ

δναζηενηόηεηα

ζοκεπηδυμεκε δναζηενηυηεηα.

(Παν. 4 άνζνμο 29)
οκμπηηθή

ακαθμνά

ηςκ

ιμγηζηηθώκ

Η εηαηνία γηα ηα επημένμοξ ζημηπεία ηςκ

πμιηηηθώκ πμο αθμιμοζεί ε μκηόηεηα γηα ηα

πνεμαημμηθμκμμηθχκ θαηαζηάζεςκ εθανμυδεη

επημένμοξ

ηηξ

ζημηπεία

ηςκ

αθυιμοζεξ

ιμγηζηηθέξ

ανπέξ

θαη

πνεμαημμηθμκμμηθώκ ηεξ θαηαζηάζεςκ.

μεζυδμοξ, ζηα πιαίζηα ηεξ βαζηθήξ ανπήξ

(Παν. 5 άνζνμο 29)

ημο δμοιεομέκμο.

Πανεθθιίζεηξ

οπμπνέςζεξ

ηεξ

Δεκ οθίζηακηαη πανεθθιίζεηξ.

παναγνάθμο 2 ημο άνζνμο 16
(Παν. 6 άνζνμο 29)
οζπέηηζε
πενηζζόηενα

πενημοζηαθμύ
από

έκα

ζημηπείμο
θμκδύιηα

με

Δεκ ζοκέηνελε ηέημηα πενίπηςζε.

ημο

ηζμιμγηζμμύ
(Παν. 7 άνζνμο 29)
Πίκαθαξ εκζώμαηςκ θαη άοιςκ παγίςκ

Βι.πανάνηεμα Ι
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πενημοζηαθώκ ζημηπείςκ
(Παν. 8 άνζνμο 29)
Πενίπηςζε επημέηνεζεξ ζηεκ εύιμγε αλία

Δεκ ζοκέηνελε ηέημηα πενίπηςζε.

(Παν. 10 άνζνμο 29)
Υνέμξ ηεξ μκηόηεηαξ πμο θαιύπηεηαη από

Δεκ ζοκέηνελε ηέημηα πενίπηςζε.

ελαζθαιίζεηξ
(Παν. 13 άνζνμο 29)
Σα πμζά ηςκ οπμπνεώζεςκ ηεξ μκηόηεηαξ

Δεκ ζοκέηνελε ηέημηα πενίπηςζε.

πμο θαζίζηακηαη απαηηεηά μεηά από πέκηε
(5)

έηε

από

ηεκ

εμενμμεκία

ημο

ηζμιμγηζμμύ.
(Παν. 14 άνζνμο 29)
Υνεμαημμηθμκμμηθέξ δεζμεύζεηξ-εγγοήζεηξ

Δεκ

οθίζηακηαη

πνεμαημμηθμκμμηθέξ

(Παν. 16 άνζνμο 29)

δεζμεφζεηξ,

εγγοήζεηξ

ή

εκδεπυμεκεξ

επηβανφκζεηξ

(εκδεπυμεκεξ

οπμπνεχζεηξ)

πμο δεκ εμθακίδμκηαη ζημκ ηζμιμγηζμυ.
Έζμδα

ή

έλμδα

ηδηαηηένμο

ύρμοξ

ή

Δεκ ζοκέηνελε ηέημηα πενίπηςζε.

μπμίμ

Δεκ ζοκέηνελε ηέημηα πενίπηςζε.

ηδηαίηενεξ ζοπκόηεηαξ ή ζεμαζίαξ
(Παν. 17 άνζνμο 29)
Πμζό

ηόθςκ

πενηόδμο

με

ημ

αολήζεθε ημ θόζημξ απόθηεζεξ αγαζώκ
θαη οπενεζηώκ ζύμθςκα με ημ άνζνμ 20
(Παν. 18 άνζνμο 29)
Μέζμξ όνμξ απαζπμιμύμεκςκ ζηε πενίμδμ.

Ο μέζμξ υνμξ πνμζςπηθμφ ακένπεηαη ζε 2

(Παν. 23α άνζνμο 29)

άημμα θαη αθμνά οπαιιειηθυ θαη δημηθεηηθυ
πνμζςπηθυ.
αμμηβέξ θαη έλμδα πνμζςπηθμφ
φκμιμ : 28.280,11 εονχ

Πνμθαηαβμιέξ

θαη

πηζηώζεηξ

ζε

μέιε

Δ../ δηαπεηνηζηέξ

Δεκ

πμνεγήζεθακ

πνμθαηαβμιέξ

θαη

πηζηχζεηξ ζημ δηαπεηνηζηή.

(Παν. 25 άνζνμο 29)
Άιιεξ εμεηώζεηξ με ζθμπό ηεκ θαιύηενε

Δεκ απμθηήζεθακ «ίδηα εηαηνηθά μενίδηα»,

θαηακόεζε ηςκ Οηθμκμμηθώκ Καηαζηάζεςκ

θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ πνήζεξ 2019.

Σμ

ζοκμιηθυ θαηαβεβιεμέκμ εηαηνηθυ θεθάιαημ
ηέιμοξ πνήζεξ 2019 ακένπεηαη ζε
50.000,00 εονχ.

Η μκηυηεηα είκαη πμιφ μηθνή θαη εθανμυδεη ημ θυζημξ θηήζεξ ςξ μέζμδμ επημέηνεζεξ ηςκ
ζημηπείςκ

ηςκ πνεμαημμηθμκμμηθχκ ηεξ θαηαζηάζεςκ. Καηά ηεκ επημέηνεζή ημοξ δεκ οπήνλακ

πενηπηχζεηξ απμμείςζεξ παγίςκ πενημοζηαθχκ ζημηπείςκ, απαηηήζεςκ ή απμζεμάηςκ. Δεκ
ζοκηνέπεη πενίπηςζε ηεξ παναγνάθμο 9 ημο άνζνμο 16 ημο Ν.2190/1920 υπςξ ηνμπμπμηήζεθε
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θαη ηζπφεη ζήμενα δοκάμεη ημο Ν.4403/2016, πμο αθμνά ζηεκ απυθηεζε ίδηςκ μεημπχκ μέζα ζηεκ
πανμφζα πνήζε.
Η μκηυηεηα δεκ ακαγκςνίδεη ηοπυκ ακαβαιιυμεκμοξ θυνμοξ πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ απυ
πνμζςνηκέξ

δηαθμνέξ

μεηαλφ

ιμγηζηηθήξ

θαη

θμνμιμγηθήξ

βάζεξ

ηςκ

ζημηπείςκ

ηςκ

πνεμαημμηθμκμμηθχκ θαηαζηάζεςκ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ

ΓΞ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΓ ΚΣΗΓΩ
ΑΤΞΗΓΙ
ΜΓΙΩΓΙ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/19

ΚΣΙΡΙΑ & ΣΓΥΝΙΚΑ
ΓΡΓΑ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ

23.869,60 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

23.869,60 €
0,00 €

ΜΓΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΓΑ
ΓΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟ

16.000,00 €

0,00 €

0,00 €

16.000,00 €

ΓΞΟΠΛΙΜΟ

21.112,89 €

725,00 €

0,00 €

21.837,89 €

ΤΝΟΛΑ

60.982,49 €

725,00 €
ΑΠΟΒΓΓΙ

0,00 €

61.707,49 €

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ

ΓΞ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΡΗΓΩ

ΚΣΙΡΙΑ & ΣΓΥΝΙΚΑ

5.285,94 €

882,26 €

0,00 €

6.168,20 €

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ΜΓΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΓΑ
ΓΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟ

7.266,19 €
14.410,06 €

2.560,00 €
1.851,96 €

0,00 €
0,00 €

9.826,19 €
16.262,02 €

6.173,81 €
5.575,87 €

ΤΝΟΛΑ

26.962,19 €

5.294,22 €

0,00 €

32.256,41 €

29.451,08 €

ΑΝΑΠ/ΣΟ

ΑΠΟΒΓΓΙ
ΜΓΙΩΓΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/19

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
17.701,40 €

Κμμμηεκή 31-03-2020

Ο δηαπεηνηζηήξ
Μαηεμζηάκ Κεβυνθ - Γδμοάνδμξ
Α.Δ.Σ. ΑΗ 869810
Ο ιμγηζηήξ
αββάθεξ Θευδςνμξ
Α.Δ.Σ. ΑΑ 956309
Αν. Αδείαξ Α΄ηάλεξ 4826
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