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1. Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει την τιμή να υποβάλλει την ακόλουθη Έκθεση που αφορά στην 
τεσσαρακοστή πρώτη διαχειριστική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020. 
Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να δοθεί στους μετόχους της Εταιρείας μία όσο το 
δυνατόν πιο πλήρης εικόνα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά την παρελθούσα χρήση, 
των προοπτικών που διαγράφονται για το μέλλον και του έργου που επιτελεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση της «Κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2020 κατά 
λειτουργία» που περιλαμβάνεται στην παρ. 2.2 κατωτέρω, κατά τη χρήση 2020 τα καθαρά 
αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 62.486,66  από επίσης ζημίες στην 
προηγούμενη χρήση ποσού €  72.993,85  παρουσιάζοντας βελτίωση της τάξης του 14,39%. 
 
Κατά τη διαχειριστική χρήση 2020 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των € 
15.892,94 από € 18.795,88 στη χρήση 2019, είναι δηλαδή μειωμένος σε σχέση με τον 
αντίστοιχο της προηγουμένης χρήσης κατά ποσό € 2.902,94  ή κατά ποσοστό 15,44%. Η 
μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πλήρη απουσία εμπορεύσιμου στοκ προϊόντων αφού 
η έλλειψη ρευστότητας δεν επιτρέπει την παραγωγή ή προμήθεια νέων εμπορευμάτων προς 
διάθεση, και κατά δεύτερο λόγο στην συνεχιζόμενη επιδείνωση της γενικότερης οικονομικής 
κατάστασης στην αγορά λόγω της Πανδημίας του Covid-19. Η μείωση του κόστους 
πωλήσεων κατά ποσό € 1.558,06 ή κατά ποσοστό 10,68 % (διαμορφώθηκε σε € 16.150,29 
στη χρήση 2020 από € 14.592,23 στη χρήση 2019) οφείλεται αφενός μεν στην μείωση των 
πωλήσεων αφετέρου δε στην μεταπώληση προϊόντων του Ήλιου τα οποία διατίθενται με 
μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. 
Ως αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής κατάστασης στην αγορά λόγω της Πανδημίας 
του covid-19 ήταν τα μικτά αποτελέσματα, να παρουσιάσουν ζημία  € 257,35 στη χρήση 
2020 από κέρδη € 4.203,65 στη χρήση 2019. 
 
Περαιτέρω, τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2020, κατά κύριο λόγο ωφελήθηκαν: 
 
➢ Από τη μείωση των εξόδων διάθεσης κατά € 6.262,92 ή κατά ποσοστό 13,71 % 

(διαμορφώθηκαν στη χρήση 2020 σε € 39.420,79  από € 45.683,71  στη χρήση 2019) 
και, 

➢ από τη μείωση των τόκων δανείων κατά € 8.497,77  ή κατά ποσοστό 37,49.% (ανήλθαν 
στη χρήση 2020 σε € 14.166,09  από € 22.663,86  στη χρήση 2019). 

 
Μετά τις ανωτέρω επιδράσεις, το «αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων» διαμορφώθηκε σε 
αρνητικό ποσό € 62.486,66 στη χρήση 2020 από επίσης αρνητικό ποσό € 72.993,85 στη 
χρήση 2019, σημείωσε δηλαδή μείωση  ζημιών κατά € 10.507,19 ή ποσοστού 14,39 %. 
 
Τέλος, τα «αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda)» διαμορφώθηκαν 
στη χρήση 2020 σε αρνητικό ποσό € 28.778,13 από επίσης αρνητικό ποσό € € 30.787,64 
στη χρήση 2019, μείωση  ζημιών κατά 6,53 %. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης με 
στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας και την επιστροφή της σε κερδοφορία. Η  
αρνητική όμως εικόνα των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας επί μακρά σειρά ετών 
καθιστά τον τραπεζικό δανεισμό αδύνατο και η περίπτωση της συνδρομής των μετόχων σε 
πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απορρίφθηκε κατά την διάρκεια σχετικών συζητήσεων 
και επαφών.    
Με αυτά τα δεδομένα το Διοικητικό Συμβούλιο επικεντρώθηκε  στην συγκράτηση των ζημιών 
εστιάζοντας στην πώληση του υπάρχοντος στοκ εμπορευμάτων αφού η έλλειψη ρευστότητας 
δεν επιτρέπει εισαγωγές προϊόντων και η -περιορισμένης έκτασης- παραγωγική διαδικασία 
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έχει ουσιαστικά εκλείψει από το 2016. Τα αρνητικά χαρακτηριστικά όμως του στοκ – 
παλαιότητα, φθορές, ελλείψεις σε σχέδια και μεγέθη, εκτός μόδας κ.α.- το καθιστούν μη 
εμπορεύσιμο ιδιαίτερα στην χονδρική πώληση με αποτέλεσμα την συνεχή πτώση των 
πωλήσεων παρά τις συνεχιζόμενες μεγάλες προσπάθειες της διοίκησης με προσφορές, 
εκπτώσεις, και δειγματισμούς προϊόντων. Δεν υπάρχει δε περιθώριο περαιτέρω περικοπής 
λειτουργικών εξόδων μιας και απασχολεί μόνο μια υπάλληλο και καλύπτεται διοικητικά και 
λογιστικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του αποτελέσματος της χρήσης 2020 έπαιξε και η 
δραματική κατάσταση στην οποία περιήλθε η αγορά λόγω της Πανδημίας του Κορονοϊού 
Covid-19 και των επακόλουθων Lockdown, που επέβαλε η Κυβέρνηση  από τον Μάρτιο του 
2020 και μετά. Η εταιρεία μέσα στην χρήση προχώρησε σε αναστολές εργασιών της 
υπαλλήλου για τα διαστήματα  από 01/4/2020 έως 17/5/2020 και από 8/11/2020 έως 
31/12/2020. 
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Για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής διάρθρωσης παρουσιάζονται οι παρακάτω 
αριθμοδείκτες: 
 
 

  

Αριθμοδείκτες οικονομικής 
διάρθρωσης   31.12.2020     31.12.2019   

                

1
. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   599.409,01 
35,15% 

  599.781,24 
34,76% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.705.437,39   1.725.352,06 

                

2
. 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   -4.131.877,17 
-70,78% 

  -4.069.390,51 
-70,23% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   5.837.314,56   5.794.742,57 

                

3
. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   599.409,01 
10,27% 

  599.781,24 
10,35% 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   5.837.314,56   5.794.742,57 

                

4
. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   -5.237.905,55 
-873,84% 

  -5.194.961,33 
-866,14% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   599.409,01   599.781,24 

                

5
. 

EBITDA   -28.778,13 
-181,07% 

  -30.787,64 
-163,80% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   15.892,94   18.795,88 

                

6
. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   -62.486,66 
1,51% 

  -72.993,85 
1,79% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   -4.131.877,17   -4.069.390,51 

                

7
. 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   -257,35 
-1,62% 

  4.203,65 
22,36% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   15.892,94   18.795,88 

 
 
 
 
 
Κίνδυνοι και πολιτικές 
Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι επιτοκίων, πιστωτικών 
κινδύνων και κίνδυνοι ρευστότητας. 
Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με τις χορηγούμενες πιστώσεις σε πελάτες της Εταιρείας 
και είναι χαμηλός δοθέντος ότι σημαντικό μέρος των πωλήσεων γίνονται λιανικώς, ενώ οι 
πιστοληπτική ικανότητα των πελατών χονδρικής εξετάζεται επισταμένα από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία διεξάγει τις συναλλαγές της εξολοκλήρου σε ευρώ και επομένως δεν εκτίθεται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο. 
 
Κίνδυνος επιτοκίων 
Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι υπολογίσιμος, αλλά αντισταθμίζεται μερικώς μέσω της 
διαχείρισης των δανειακών της υποχρεώσεων από τον Όμιλο Μουζάκη. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρεία καλύπτει κατά το δυνατόν τις χρηματοδοτικές της ανάγκες με τα ταμιακά της 
διαθέσιμα και με την παροχή ρευστότητας από την «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ». 
 
Περιβαλλοντικά ζητήματα  
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Η λειτουργία της εταιρείας έχει περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον ως καθαρά 
εμπορική επιχείρηση. Η εταιρεία ανακυκλώνει τις χάρτινες συσκευασίες καθώς και τα 
χάρτινα, γυάλινα και αλουμινένια απορρίμματα από τη λειτουργία αποθήκης  της. Η εταιρεία 
δεν έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
 
Εργασιακά ζητήματα 
Η εταιρεία αναφορικά με την μελλοντική πρόσληψη προσωπικού, αλλά και για το υπάρχον 
προσωπικό, έχει διασφαλίσει: α) την πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών 
(ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή άλλων πτυχών), β) τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και της συνδικαλιστικής ελευθερίας και γ) την υγιεινή και 
ασφάλεια στην εργασία , συστήματα εκπαίδευσης, τρόπο προαγωγών κλπ. 
 
Δραστηριότητες ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία δε διεξάγει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 
 
 
Υποκαταστήματα 
Η Εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 

Τα παραπάνω ποσοστά μεταβολών, είναι ικανοποιητικά παρά την παρατεταμένη οικονομική 
κρίση και την αδυναμία της εταιρείας -λόγω έλλειψη ρευστότητας- να ανανεώσει το 
πεπαλαιωμένο στοκ προϊόντων. Παρότι η δυναμική της Εταιρείας είναι υπαρκτή ακόμη και 
στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η σοβαρή έλλειψη ρευστότητας στην εταιρεία 
επιβάλει την λήψη άμεσων αποφάσεων -με την αρωγή και των δύο μετόχων- σχετικά με την 
πορεία και την τύχη της εταιρείας.  
 
Με τη βεβαιότητα τέλος ότι το Δ.Σ. κατέβαλλε κάθε δυνατή και νόμιμη προσπάθεια για την 
επίτευξη των στόχων της χρήσης 2020 και έπειτα από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και 
επεξηγήσεις σχετικά με τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020, 
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σύνολο των υποβαλλόμενων στη γνώμη και κρίση σας 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, απαλλάξετε δε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, 
της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
κατά το έτος 2020 και παρακαλούμε να τεθεί ως έχει και υπό την έγκριση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα 
εγκρίνουν την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. 
 

 
Αιγάλεω, 5 ΜΑΙΟΥ  2021 

 
Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 

Στέφανος Δ.  Βόκολος 
ΑΔΤ:  Σ  167095 
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2. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 
 
 

2.1 Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2020 
 

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2020       

  Σημ. 31.12.2020 31.12.2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Μηχανολογικός εξοπλισμός 4.1 282,04 354,38 

Λοιπός εξοπλισμός 4.1 1.668,05 3.382,47 

Σύνολο   1.950,09 3.736,85 

        

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα στοιχεία 4.2 1.103.753,29 1.121.508,97 

        

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Δάνεια και απαιτήσεις   325,00 325,00 

        

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   1.106.028,38 1.125.570,82 

        

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα       

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 4.3 57.753,21 61.184,44 

Εμπορεύματα 4.3 489.497,52 488.497,32 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 4.3 37.231,62 37.294,02 

Σύνολο   584.482,35 586.975,78 

        

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 4.4 7.582,37 5.669,78 

Λοιπές απαιτήσεις   164,58 184,26 

Προπληρωμένα έξοδα   0,00 257,65 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.5 7.179,71 6.693,77 

Σύνολο   14.926,66 12.805,46 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   599.409,01 599.781,24 

Σύνολο ενεργητικού   1.705.437,39 1.725.352,06 

        

Καθαρή θέση       

Κεφάλαιο 4.6 228.430,00 228.430,00 

Αποθεματικά νόμων και καταστατικού 4.7 27.853,80 27.853,80 

Αποτελέσματα εις νέο   -4.388.160,97 -4.325.674,31 

Σύνολο καθαρής θέσης   -4.131.877,17 -4.069.390,51 

        

Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Τραπεζικά δάνεια 4.8 243.261,47 334.501,96 

Εμπορικές υποχρεώσεις 4.9 4.995.647,50 4.866.208,51 
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Λοιποί φόροι και τέλη   561,14 423,61 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   156,90 1.184,21 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.10 597.687,55 592.424,28 

Σύνολο   5.837.314,56 5.794.742,57 

Σύνολο υποχρεώσεων   5.837.314,56 5.794.742,57 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων   1.705.437,39 1.725.352,06 

        

 
 
 

2.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2020 κατά λειτουργία 
 
 

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2020 κατά λειτουργία   

  Σημ. 
1.1 - 

31.12.2020 
1.1 - 

31.12.2019 

        

Κύκλος εργασιών 5.1 15.892,94 18.795,88 

Κόστος πωλήσεων 5.2 -16.150,29 -14.592,23 

Μικτό αποτέλεσμα   -257,35 4.203,65 

        

Έξοδα διοίκησης 5.3 -8.619,78 -7.215,47 

Έξοδα διάθεσης 5.4 -39.420,79 -45.683,71 

Λοιπά έξοδα και ζημιές   -22,65 -2.523,70 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   0,00 889,15 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   -48.320,57 -50.330,08 

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   0,00 0,09 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -14.166,09 -22.663,86 

Αποτελέσματα προ φόρων   -62.486,66 -72.993,85 

        

Φόροι εισοδήματος   0,00 0,00 

        

Αποτελέσματα μετά από φόρους   -62.486,66 -72.993,85 

        

Αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
(Ebitda)   -28.778,13 -30.787,64 
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2.3 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης 2020 
 
 
 

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης 2020     

          

  Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
νόμων και 

καταστατικού 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολα 

Υπόλοιπα 1.1.2019 228.430,00 27.853,80 -4.252.680,37 -3.996.396,57 

          

Αποτελέσματα χρήσης 2019 μετά από 
φόρους     -72.993,94 -72.993,94 

Υπόλοιπα 31.12.2019 228.430,00 27.853,80 -4.325.674,31 -4.069.390,51 

          

          

Υπόλοιπα 1.1.2020 228.430,00 27.853,80 -4.325.674,31 -4.069.390,51 

          

Αποτελέσματα χρήσης 2020 μετά από 
φόρους     -62.486,66 -62.486,66 

Υπόλοιπα 31.12.2020 228.430,00 27.853,80 -4.388.160,97 -4.131.877,17 

 
 
 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 
Αιγάλεω, 4 Μαΐου  2021 

 
 
       Ο Πρόεδρος του      Ο Αντιπρόεδρος του      Ο προϊστάμενος 
  Διοικητικού Συμβουλίου            Διοικητικού Συμβουλίου και        Λογιστηρίου 
      Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
 
 
 
   Στέφανος Δ. Βόκολος         Δημήτριος Α. Καρούνης         Μιχαήλ Λιγνός 
       ΑΔΤ: Σ  167095                                 ΑΔΤ: ΑΜ 245962                     ΑΜ Αδείας ΟΕΕ Α΄ 
Τάξης 18020 
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3. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 
 
3.1 Γενικές πληροφορίες 
 
Η «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
ιδρύθηκε το 1979 λανσάροντας τα “Jumpers” με το σύνθημα “Η πιζάμα πέθανε, ζήτω τα 
Jumpers”. Το 1999 εισήλθε στον Όμιλο Ελ. Δ. Μουζάκη και μετέφερε τις εγκαταστάσεις της 
στο Αιγάλεω Αττικής. Το 2009 οι “Κλωσταί Πεταλούδας ΑΕΒΕ” εξαγόρασε το 60% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
H Μετοχική σύνθεση  της  Εταιρείας  την 31/12/2020 ήταν : 
1)  Η εταιρία ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ   με  Μετοχές  6.360 και ψήφους 6.360 ήτοι ποσοστό 60%   

2)  Η μέτοχος κα Ευθυμία  Δήμα του Γεωργίου με 4.240 μετοχές και ψήφους 4.240 ήτοι ποσοστό 40%  
 
Η Εταιρεία διαθέτει στην αγορά τις πιζάμες Jampers, μεταξωτές πιζάμες, καλσόν γυναικεία 
και κάλτσες ανδρικές με τη μάρκα Madison, γυναικεία και ανδρικά μαγιό. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της 42ης διαχειριστικής χρήσης 2020 (από 1.1 έως 31.12.2020) 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 4 Μαίου  2021 και τελούν υπό την έγκριση της 
ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2,υποπαράγραφος Α1 , του Ν.4336 - 14/8/2015 ( ΦΕΚ 94 Α ) η 
έκθεση ελεγκτών δεν είναι υποχρεωτική. 
 
3.2 Βασικές λογιστικές αρχές 
 
3.2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
 
4.2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», έχουν συνταχθεί με 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και 
παρουσιάζονται σε ευρώ. 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 
είναι οι έκτες που συντάσσονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ΕΛΠ, ενώ, έως και τη 
χρήση 2014 η Εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις 
οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ελληνικού 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις τις 
ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 
Η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 
κατηγοριοποιείται στις πολύ μικρές  οντότητες. 
 
  
3.3 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει 
σε σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα. Τα πραγματικά 
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι σημαντικότερες 
λογιστικές πολιτικές, κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα 
μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά την 
επόμενη διαχειριστική χρήση είναι τα εξής: 
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3.3.1 Ενσώματα πάγια 
 

Αρχική αναγνώριση 
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος 
κτήσης, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσής τους. Οι δαπάνες επισκευών 
και συντηρήσεων κεφαλαιοποιούνται όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού 
στοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίζονται ως έξοδα εντός της χρήσης στην οποία 
πραγματοποιούνται. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης, δηλαδή στο κόστος κτήσης 
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. 
 
Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται σε ετήσια 
απόσβεση της αξίας τους η οποία υπολογίζεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και 
με συντελεστή που αντανακλά τις ωφέλιμες ζωές των παγίων, ως ακολούθως: 
 
Κτίρια σε ακίνητα τρίτων   ανάλογα με τα έτη της μίσθωσης 
Μηχανολογικός εξοπλισμός   10 έτη 
Μεταφορικά μέσα    10 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  10 έτη 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές     5 έτη 
Λογισμικά προγράμματα     5 έτη 
 
Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται μέχρι να ολοκληρωθεί το 
πάγιο και να είναι διαθέσιμο για την προοριζόμενη παραγωγική του λειτουργία. 
Τα γήπεδα και οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 
Οι ωφέλιμες ζωές, οι υπολειμματικές αξίες και μέθοδοι απόσβεσης των ενσώματων παγίων 
υπόκεινται ετησίως σε επανεξέταση κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και 
αναπροσαρμόζονται σε μελλοντικές χρήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο. 
 
Παύση αναγνώρισης παγίων 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκποιούνται ή δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους, παύουν να αναγνωρίζονται στον 
ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την ανωτέρω παύση, προσδιορίζεται 
ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του 
στοιχείου, περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο 
έπαυσε να αναγνωρίζεται. 
 
3.3.2 Μισθώσεις 
 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους του κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 
του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως 
έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
 
3.3.3 Άυλα πάγια στοιχεία 
 

Άυλο είναι ένα εξατομικεύσιμο και μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς υλική 
υπόσταση. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι εξατομικεύσιμο σε κάθε μία από τις 
παρακάτω δύο περιπτώσεις: 
α) είναι διαχωρίσιμο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται από την Εταιρεία και να πωλείται, 
μεταβιβάζεται, εκμισθώνεται ή ανταλλάσσεται, είτε από μόνο του ή μαζί με σχετική σύμβαση, 
με περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. 
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β) προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, ανεξάρτητα του εάν τα δικαιώματα 
είναι μεταβιβάσιμα, ή διαχωρίσιμα από την Εταιρεία, ή από άλλα δικαιώματα και δεσμεύσεις. 
 
Αρχική αναγνώριση 
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης, δηλαδή στο κόστος κτήσης 
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. 
 
Δεν αναγνωρίζονται εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα πάγια στοιχεία. 
 
Τα άυλα πάγια στοιχεία της Εταιρείας αφορούν σε κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ειδών 
ένδυσης. 
 
 
3.3.4 Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο 
κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις 
και εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της ενδεχόμενης απομείωσης στις οικονομικές 
καταστάσεις είναι σημαντική. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία του 
παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Υποχρέωση αναγνώρισης ζημίας 
απομείωσης υπάρχει μόνο όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα και είναι 
σημαντικού ποσού, το οποίο καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης ως έξοδο. Οι ζημίες 
απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν 
παύουν να υφίστανται. 
 
 
3.3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

Αρχική αναγνώριση 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την 
απόκτησή τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή 
ταμειακών ισοδυνάμων ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την 
απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο 
κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημιών απομείωσης. 
 
Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης, όταν 
υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του 
νόμου 4308/2014. 
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου υπολείπεται της 
λογιστικής του αξίας. Ειδικά για τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία, οι ζημίες 
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
Οι ζημίες απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν 
πάψουν να υφίστανται. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν 
είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 
 
Παύση αναγνώρισης 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν: 
α) εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή, 
β) μεταβιβάσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητά του. 
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3.3.6 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 
 

Τρέχουσα φορολογία 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο επιμετρούνται 
στο ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα 
ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόμοι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για φορολογικές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να 
προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης 2010, 
καθώς, λόγω των σημαντικά ζημιογόνων αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής, εκτιμά βάσιμα 
ότι, δε θα υπάρξει ουσιαστική φορολογική επιβάρυνση. 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία 
Δεν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία, δεδομένου ότι είναι προαιρετική από το Ν.4308/2014. 
 
 
3.3.7 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας 
καθώς και τις καταθέσεις όψεως. 
 
 
3.3.8 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 

Αρχική αναγνώριση 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
επιμετρούνται στα οφειλόμενα ποσά. 
 
Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας 
παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα ως έξοδα. 
 
Παύση αναγνώρισης 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν η συμβατική 
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
 
3.3.9 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
 
 
3.3.10 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
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3.3.11 Έσοδα 
 

Τα έσοδα από τη πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο 
χρόνο κατά τον οποίο εκπληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με 
την κυριότητά τους. 
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και 
θεωρείται πολύ πιθανή η εισροή τους στην Εταιρεία. 
 
Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή 
της πώλησης θεωρείται εξαιρετικά πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην Εταιρεία. 
 
Σε περίπτωση που κατά την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η Εταιρεία δεσμεύεται έναντι 
των πελατών της να του παρέχει στο μέλλον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αγαθά ή 
υπηρεσίες δωρεάν ή με έκπτωση, επιμερίζει το συνολικό τίμημα της πώλησης στην τρέχουσα 
συναλλαγή και τη μελλοντική που προκύπτει από τη δέσμευσή της. Ο επιμερισμός γίνεται 
βάσει των εύλογων αξιών των δύο συστατικών και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου το 
μέρος που αφορά την τρέχουσα συναλλαγή και ως έσοδο επομένων χρήσεων (υποχρέωση) 
το μέρος που αφορά στη δέσμευση της Εταιρείας για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών 
δωρεάν ή με έκπτωση στο μέλλον. 
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4. Ανάλυση λογαριασμών ισολογισμού 
 
4.1 Ενσώματα πάγια 
 
 
 
 

  
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Κτίρια σε 

ακίνητα τρίτων 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Συνολική αξία 
"Λοιπού 

εξοπλισμού" 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) 

Aξία κτήσης 1.1.2019 18.403,20 2.331,27 49.048,29 71.535,18 122.914,74 

Προσθήκες χρήσης   0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις χρήσης   0,00 -0,01 0,00 -0,01 

Αξία κτήσης 31.12.2019 18.403,20 2.331,27 49.048,28 71.535,18 122.914,73 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2019 17.976,48 1.469,80 49.048,27 67.299,78 117.817,85 

Αποσβέσεις χρήσης 72,34 93,25 0,00 1.621,17 1.714,41 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2019 18.048,82 1.563,05 49.048,27 68.920,95 119.532,26 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 354,38 768,22 0,01 2.614,24 3.382,47 

            

Aξία κτήσης 1.1.2020 18.403,20 2.331,27 49.048,28 71.535,18 122.914,73 

Προσθήκες χρήσης   0,00 0,00   0,00 

Μειώσεις χρήσης   0,00 -38.151,13   -38.151,13 

Αξία κτήσης 31.12.2020 18.403,20 2.331,27 10.897,15 71.535,18 84.763,60 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2020 18.048,82 1.563,05 49.048,27 68.920,95 119.532,26 

Αποσβέσεις χρήσης 72,34 93,25 0,00 1.621,17 1.714,42 

Μειώσεις χρήσης   0,00 -38.151,13   -38.151,13 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020 18.121,16 1.656,30 10.897,14 70.542,11 83.095,55 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 282,04 674,97 0,01 993,07 1.668,05 
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4.2 Λοιπά άυλα στοιχεία 
 

 

   

  Σήματα 

Aξία κτήσης 1.1.2019 2.121.813,46 

Προσθήκες χρήσης 1.002,00 

Μειώσεις χρήσης 0,00 

Αξία κτήσης 31.12.2019 2.122.815,46 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2019 983.550,81 

Αποσβέσεις χρήσης 17.755,68 

Μειώσεις χρήσης 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2019 1.001.306,49 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 1.121.508,97 

    

Aξία κτήσης 1.1.2020 2.122.815,46 

Προσθήκες χρήσης 0,00 

Μειώσεις χρήσης 0,00 

Αξία κτήσης 31.12.2020 2.122.815,46 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2020 1.001.306,49 

Αποσβέσεις χρήσης 17.755,68 

Μειώσεις χρήσης 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020 1.019.062,17 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 1.103.753,29 

 
 
 
4.3 Αποθέματα 

     

      

  31.12.2020 31.12.2019 

Εμπορεύματα (ενδύματα και εσώρουχα) 489.497,52 488.497,32 

Προϊόντα (ενδύματα και εσώρουχα) 57.753,21 61.184,44 

Πρώτες ύλες 0,00 0,00 

Βοηθητικές ύλες 24.418,91 24.481,31 

Υλικά συσκευασίας προϊόντων 12.812,71 12.812,71 

Σύνολα 584.482,35 586.975,78 

 
4.4 Εμπορικές απαιτήσεις 

  31.12.2020 31.12.2019 

Πελάτες εσωτερικού 5.657,09 4.699,30 

Πελάτες επισφαλείς 970,48 970,48 

Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση 954,80 0,00 

Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 0,00 0,00 

Χρεώστες επισφαλείς 0,00 0,00 
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις 0,00 0,00 

Σύνολα 7.582,37 5.669,78 

 
 
 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020 ROBERT MATRA  A.B.E.E. 

 

17 

 
4.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

      

  31.12.2020 31.12.2019 

Ταμείο 3.740,92 4.191,27 

Καταθέσεις όψεως 3.438,79 2.502,50 

Σύνολα 7.179,71 6.693,77 

 
4.6 Κεφάλαιο 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Αριθμός κοινών μετοχών 10.600 10.600 

Ονομαστική αξία μετοχής 21,55 21,55 

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 228.430,00 228.430,00 

 
 
 
4.7 Αποθεματικά νόμων και καταστατικού 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Τακτικό αποθεματικό 21.565,51 21.565,51 

Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1828/1989 5.282,47 5.282,47 

Αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα 
κατ' ειδικό τρόπο 1.005,82 1.005,82 

Σύνολα 27.853,80 27.853,80 

 
 
 
4.8 Τραπεζικά δάνεια 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Βραχυπρόθεσμο δάνειο από Τράπεζα 
Πειραιώς 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμο δάνειο από Alpha Bank 243.261,47 334.501,96 

Σύνολα 243.261,47 334.501,96 
 

 
 
4.9 Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Ανοικτές υποχρεώσεις προς προμηθευτές 
εσωτερικού 4.995.647,50 4.866.208,51 

Σύνολα 4.995.647,50 4.866.208,51 

 
 
 
4.10 Λοιπές υποχρεώσεις 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού 0,00 447,82 
Διάφοροι πιστωτές  ( Ελληνικό Δημόσιο 
επιστρεπτέα προκαταβολή) 6.000,00 0,00 

Προκαταβολές πελατών 591.687,55 591.976,46 
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Σύνολα 597.687,55 592.424,28 
 
 

5. Ανάλυση λογαριασμών κατάστασης αποτελεσμάτων 
 

 
5.1 Κύκλος εργασιών 

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 13.373,80 16.601,46 

Πωλήσεις προϊόντων 2.519,14 2.194,42 

Σύνολα 15.892,94 18.795,88 
 

 

5.2 Κόστος πωλήσεων 

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

Αρχικό απόθεμα αποθεμάτων 586.975,78 582.692,57 

Αγορές αποθεμάτων 13.684,94 18.875,44 

Μείον: τελικό απόθεμα αποθεμάτων -584.510,43 -586.975,78 

Πλέον: επεξεργασία φασόν ενδυμάτων 0,00 0,00 

Σύνολα 16.150,29 14.592,23 

 

 
5.3 Έξοδα διοίκησης 

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5.321,50 3.984,97 

Παροχές τρίτων 360,00 360,00 

Φόροι - τέλη 1.019,70 1.000,00 

Διάφορα έξοδα 418,08 370,00 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 1.500,50 1.500,50 

Σύνολα 8.619,78 7.215,47 
 

 
5.4 Έξοδα διάθεσης 
 

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19.553,00 25.850,27 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0,00 

Παροχές τρίτων 1.659,85 1.606,01 

Φόροι - τέλη 135,24 148,20 

Διάφορα έξοδα 30,76 37,29 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 18.041,94 18.041,94 

Σύνολα 39.420,79 45.683,71 

 
 
 

6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 
Η Εταιρεία την 31/12/2020 απασχολούσε ένα άτομο. 
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7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι οι υπό κοινό έλεγχο «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ» 
και «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ». 
 
Τα ποσά των συναλλαγών της εταιρείας για τα έτη 2020 και 2019 με τις συνδεδεμένες 
εταιρείες περιγράφονται στους κατωτέρω πίνακες: 
 

Διεταιρικές πωλήσεις     

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

Πωλήσεις προς ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ 233,60 -148,78 

Πωλήσεις προς ΗΛΙΟΣ  ΒΙΟΜ.ΠΛΕΚΤ. ΑΒΕΕ 1.651,20 0,00 

      

Διεταιρικές αγορές     

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

Αγορές από ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ 9.270,56 13.598,53 

Αγορές από ΗΛΙΟΣ  ΒΙΟΜ.ΠΛΕΚΤ. ΑΒΕΕ 4.414,38 5.276,91 

      

Διεταιρικές υποχρεώσεις     

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

Υποχρεώσεις προς ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ 4.689.221,94 4.564.182,75 

Υποχρεώσεις προς ΗΛΙΟΣ  ΒΙΟΜ.ΠΛΕΚΤ. ΑΒΕΕ 5.771,02 2.344,67 

Υποχρεώσεις προς ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ 892.185,23 891.498,46 

Σύνολα 5.587.178,19 5.458.025,88 

 
 
 

8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
8.1 Εγγυητικές επιστολές 
 

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές. 
 
 
8.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Οι φορολογικές δηλώσεις των χρήσεων 2010 έως και 2020 δεν έχουν εξεταστεί από τις 
φορολογικές αρχές, με συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων αυτών να μην 
είναι οριστικές. Η Εταιρεία εκτιμά ότι από το μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 
αυτών δε θα υπάρξει επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων. 
 
 

9. Αμοιβές διοικητικών στελεχών 
 

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2020 καταβλήθηκαν οι αμοιβές διοικητικών στελεχών της 
χρήσης 2019 , σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ανήλθαν 
στις 3.000,00 ευρώ. Δεν καταβλήθηκαν  οι αμοιβές της χρήσης  2020 οι οποίες θα 
καταβληθούν κατά την διάρκεια της χρήσης 2021 τον μήνα Ιούλιο. 
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10. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 
Οι εργασίες της εταιρείας και κατά τη χρήση 2021 εξακολουθούν να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό 
από την επίδραση των συνεπειών  της πανδημίας του Κορονοϊού Covid - 19 λόγω των μέτρων που 
εξακολουθεί να επιβάλλει η Ελληνική Κυβέρνηση, συνεχιζόμενο lockdown απαγόρευση λειτουργίας 
καταστημάτων λιανικής πώλησης κλπ.  


