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Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Δ/νση Εταιρειών (Γενική Γραμματεία

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, το διακριτικό

τίτλο ______________ και αριθμό ΓΕΜΗ 138949616000.

Την  15/02/2022  καταχωρήθηκαν  αυτοματοποιημένα  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.),  με  Κωδικό  Αριθμό

Καταχώρησης  ,  τα  κατωτέρω  στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2796360 οι εγκεκριμένες από την 29/09/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις

με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Β)  Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2796361 η από 29/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία

ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021:

-    Η ελεγκτική εταιρεία «KSI GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΚΕ δτ KSI GREECE», Α.Φ.Μ. -Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 124668803000, και (Δ/νση : null null TK , ), με αριθμό μητρώου

ΣΟΕΛ 171.

Τακτικοί Ελεγκτές:

-    ο/η κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην

το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 43771.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

-     ο/η κ.  ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής,  που γεννήθηκε στην

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ το 1982-12-25 00:00:00.0,  με αριθμό μητρώου  ΕΛΤΕ  47511.



 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του

ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

(η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και τις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 

σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 2 καθώς και τις πιθανές 

επιπτώσεις των θεμάτων 3 και 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση 

για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 

και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

1. Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση 

από τις προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 543.320, για τις οποίες η διενεργηθείσα 

απομείωση ποσού ευρώ 448.354 υπολείπεται της απαιτούμενης  κατά ευρώ 94.966. Η μη 

διενέργεια  της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που 

προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών 

απαιτήσεων από πελάτες και η Καθαρή θέση να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 94.966 , τα 

αποτελέσματα κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 15.131 και 

ευρώ 79.835 αντίστοιχα. 
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2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία. Κατά την 31/12/2020 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης 

ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 48.876, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 48.876, η Καθαρή θέση να εμφανίζεται αυξημένη κατά 

ευρώ 48.876 και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 48.876. 

 

3. Στο λογαριασμό «Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι» ποσού ευρώ 16.379, απεικονίζεται η αξία 

κτήσης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Για συμμετοχές ποσού ευρώ 15.268 

δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία των μετοχών αυτών και συνεπώς 

διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των μετοχών τους και τις ενδεχόμενες 

επιπτώσεις στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας. 

 

4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 

για τις χρήσεις από 2015 μέχρι 2020. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων 

αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 

φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο 

και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον 

έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της 

πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο 

των Οικονομικών Καταστάσεων”.  
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Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με 

τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών,  

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 

σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει 

τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 

του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 

και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 

δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές 

τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας.  
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Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 

έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.  

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 

μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη 

μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 

παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας.  

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν 

για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της.  
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Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην 

έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 

οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας.  Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά 

γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί 

ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 

του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31/12/2020. 
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και το 

περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού της Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 2 που 

περιγράφονται στην παράγραφο  Βάση για γνώμη με επιφύλαξη της έκθεσης ελέγχου. 

 

 

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων 

Επιχειρήσεων 

 

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής 

151 25 Μαρούσι 

 

Ανδρέα Μάρμορα 2  

49 132, Κέρκυρα 

 

Φράγκων 6-8 

546 26 Θεσσαλονίκη 

ΑΜ ΣΟΕΛ 171 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Ν. Σκιαδόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ 43771 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 138949616000 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, τις 
Οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την 27η εταιρική χρήση, από την 1 Ιανουαρίου 2020 
έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς επίσης και την έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητα 
της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη 
πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις. 

 

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

 

 Το πρόσφατο ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, ή αλλιώς COVID-19, έχει εξαπλωθεί 
σε όλο τον κόσμο και επηρεάζει την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.  

 

Αν και δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να εκτιμηθεί το μέγεθος που θα έχουν οι 
επιπτώσεις του COVID-19 στην δραστηριότητα της Εταιρείας, η συνεχιζόμενη εξάπλωσή του 
και τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις για να περιορίσουν την επίδρασή τους έχουν ήδη 
επηρεάσει σημαντικά τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και 
αναμένεται να συνεχιστεί ο αρνητικός αντίκτυπος στη χρήση που διανύουμε. 

 

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από ενοίκια  ανήλθαν σε € 410.339,13 (2019: € 648.309,19) 
παρουσιάζοντας μείωση   € 232.998,50 (37%). Οι ζημίες  μετά από φόρους της Εταιρείας 
ανήλθαν σε ποσό € 54.745,22 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που παρουσίασε κέρδη 
ποσού € 54.963,14. Ωστόσο, η Εταιρεία κατάφερε να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα 
κατά 17% περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο της ζημία της χρήσης.  

Επιπρόσθετα η Διοίκηση της Εταιρείας  έχει λάβει μια σειρά από αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσει αφενός την προστασία των εργαζομένων της αλλά και να 
επιτύχει την περαιτέρω μείωση των δαπανών της  στο 2021  προκειμένου να εξισορροπηθεί 
η απώλεια των εσόδων. 
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Οικονομική θέση της εταιρείας  

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31.12.2020 κρίνεται ικανοποιητική 
δεδομένης της πανδημίας και της μείωσης των εσόδων λόγω των μειωμένων ενοικίων.  

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2020 ανήλθαν σε € 290.636,46 (2019: € 345.381,68). 

 

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας 

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της Εταιρείας στην τρέχουσα 
χρήση θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί κερδοφορία με περαιτέρω περιορισμό του 
λειτουργικού κόστους της Εταιρείας, σε συνδυασμό με αύξηση των κύριων εσόδων της από 
εκμίσθωση κτιρίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ώστε να μπορέσει η Εταιρεία να 
παρουσιάσει κερδοφόρα αποτελέσματα.  

Στο σημείο αυτό κύριοι μέτοχοι, θέλουμε να επισημάνουμε ότι, ο κλάδος των ακινήτων, στον 
οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία μας, είναι ένας από τους κλάδους οι οποίοι πλήττονται 
σημαντικά από την πανδημία. 

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες και η εταιρεία έχει 
κάνει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 448.354,18.  

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ορθή διαχείριση των διαθεσίμων. 

γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων 

Η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό και επομένως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κίνδυνο 
επιτοκίων. 

δ) Κίνδυνος αποθεμάτων  

Δεν υπάρχει. 

ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Το σύνολο των απαιτήσεων της εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεση της σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι μηδενική.  

 
Ακίνητα της Εταιρείας 
Δεν υπάρχουν. 
 
Υποκαταστήματα της Εταιρείας 
Η Εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 
Δεν υπάρχουν. 
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Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας & ανάπτυξης 
Δεν υπάρχουν 
 
Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών 
Δεν αποκτήθηκαν «Ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2020. 
 
Περιβαλλοντικά ζητήματα 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με 
βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή 
πρότυπα στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό 
περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με 
τρόπο που εξασφαλίζει αφενός μεν την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. 
 
Εργασιακά ζητήματα 

H Εταιρία κατά την 31.12.2020 απασχολεί 11 άτομα. 

Βασική αρχή που διέπει την λειτουργία της Εταιρίας αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση και 
εκπαίδευση του προσωπικού και η  ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα 
των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της. 

 

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

 

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως   2020   2019 

         

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  300.399,97  91,40%  383.582,38  91,24% 
Σύνολο Ενεργητικού  328.660,40   420.422,14  

    
 

   
 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων  28.260,43  8,60%  36.839,76  8,76% 
Σύνολο Ενεργητικού  328.660,40   420.422,14  

    
 

   
 

Καθαρή Θέση  290.636,46  764,35%  345.381,68  460,26% 
Σύνολο υποχρεώσεων  38.023,94   75.040,46  

    
 

   
 

Σύνολο υποχρεώσεων  38.023,94  11,57%  75.040,46  17,85% 
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  328.660,40   420.422,14  

    
 

   
 

Καθαρή Θέση  290.636,46  88,43%  345.381,68  82,15% 
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  328.660,40   420.422,14  

    
 

   
 

Καθαρή Θέση  290.636,46  1028,42%  345.381,68  937,52% 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων  28.260,43   36.839,76  

    
 

   
 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  300.399,97  790,03%  383.582,38  511,17% 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  38.023,94   75.040,46  
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β. Αποδόσεως & αποδοτικότητας   2020   2019 

         

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  (54.745,22)  -13,34%  54.963,14  8,48% 
Κύκλος εργασιών  410.339,13   648.309,19  

    
 

   
 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων και τόκων   (54.745,22)  -18,84%  54.963,14  15,91% 

Καθαρή θέση  290.636,46   345.381,68  

    
 

   
 

Μικτά αποτελέσματα  108.889,17  26,54%  294.119,35  45,37% 
Κύκλος εργασιών  410.339,13   648.309,19  

    
 

   
 

Κύκλος εργασιών  410.339,13  141,19%  648.309,19  187,71% 
Καθαρή θέση  290.636,46   345.381,68  

 

γ. Διαχειριστικής πολιτικής   2020   2019 

         

Εμπορικές απαιτήσεις  221.853,03  195  238.831,65  133 
Κύκλος εργασιών  410.339,13   648.309,19  
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Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

Κατά την περίοδο που ακολούθησε την ημερομηνία αναφοράς, οι επιπτώσεις της 
υγειονομικής κρίσης τόσο παγκόσμια όσο και στην ελληνική επικράτεια ήταν σημαντικές 
καθώς έχουν υιοθετηθεί έκτακτα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό ενώ  πολλές επιχειρήσεις έχουν υποχρεωθεί σε αναστολή της επιχειρηματικής 
τους δραστηριότητας. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις από τις κυβερνήσεις που έχουν ως στόχο 
να περιορίσουν τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις και  να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση 
της οικονομίας.    

Η Διοίκηση εξετάζει διαρκώς τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθεται η Εταιρεία για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και αναπροσαρμόζει 
διαρκώς τα ληφθέντα μέτρα, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζονται.  

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα  από την λήξη της χρήσης μέχρι και σήμερα. 

 

 

 

Πάτρα, 31.05.2021 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Πρόεδρος  Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

  

Χρήστος Μπούρας Αλέξανδρος Κατσαούνης 
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