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Ππακηικό
ηηρ Σακηικήρ Γενικήρ ςνελεύζεωρ ηων μεηόσων ηηρ ανωνύμος εηαιπείαρ
«ΣΡΙΑΙΝΑ Ανων. Δμποπική και Βιομησανική Δηαιπεία Α.Δ.»
ηηρ 01ηρ. 07. 2020
ηνλ Πεηξαηά ζήκεξα 01 Ινπιίνπ 2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 09.00 π.κ. ζηα γξαθεία,
νδόο Γξαβηάο 19, ηεο αλσλ. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΙΑΙΝΑ Αλσλ. Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή
Δηαηξία Α.Δ.» ζπλήιζε ε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο θαηόπηλ ηεο από 01 Ινπλίνπ
2020 πξνζθιήζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ.
Σελ έδξα ηνπ πξνέδξνπ ηεο πλειεύζεσο θαηέιαβε πξνζσξηλά ζύκθσλα κε ην άξζξν 18Δ
ηνπ θαηαζηαηηθνύ ν πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο θνο Αλαζηάζηνο Γηόμαο ν
νπνίνο πξνζέιαβε σο πξνζσξηλό γξακκαηέα ηνλ θ. Αληώλην Γηόμα.
Ο θνο πξόεδξνο δηαβάδεη ηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνπκέλσλ λα κεηάζρνπλ ζηε πλέιεπζε
κεηόρσλ, νη νπνίνη θαηέζεζαλ εκπξόζεζκα ζην Σακείν ηεο εηαηξείαο ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρώλ
ηνπο, ν νπνίνο έρεη σο αθνινύζσο :
Α/Α

Ολνκαηεπώλπκν

Γηεύζπλζε

1.
2.
3.

Αληώληνο Γηόμαο
Αλαζηάζηνο Γηόμαο
Κσλ/λα
Γηόμα

Πνπιίνπ 13
Κεξθύξαο 1
Πνπιίνπ 13

Αζήλα
Θεζ/λίθε
Αζήλα

Αξ. Μεηνρώλ

Αξ. Φήθσλ

36.966
36.966
17.222
91.154

36.966
36.966
17.222
91.154

Γεδνκέλνπ όηη δελ πξνβιήζεθε θακία έλζηαζε θαηά ηνπ παξαπάλσ θαηαιόγνπ νύηνο
επηθπξώζεθε από ηε πλέιεπζε θαη βεβαηώζεθε ε λόκηκε ζύγθιεζή ηεο εθόζνλ παξίζηαληαη όινη
νη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην ζύλνιν (100%) ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ
ήηαλ απαξαίηεηε ε ηήξεζε ησλ δηαηππώζεσλ γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνζθιήζεσο .
Καηόπηλ ηνύηνπ ν πξνζσξηλόο πξόεδξνο θνο Αλαζηάζηνο Γηόμαο θαιεί ηε πλέιεπζε γηα ηελ
εθινγή ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ γξακκαηέσο ηεο πλειεύζεσο θαη νη παξηζηάκελνη κέηνρνη εθιέγνπλ
πακςεθεί σο πξόεδξν ηνλ θν Αλαζηάζην Γηόμα θαη σο γξακκαηέα ηνλ θν Αληώλην Γηόμα .
Δλ ζπλερεία ν θνο πξόεδξνο δηαβάδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο πλειεύζεσο ε νπνία έρεη σο
αθνινύζσο :
1. Αλαθνίλσζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2019 .
2. Έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (Ιζνινγηζκόο θ.ι.π.) ρξήζεσο 2019
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3. Έγθξηζε θαη’ άξζξν 108 ηνπ Ν. 4548/2018 ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηεο Δηαηξείαο από ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2019.
4. Έγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρξήζεσο 2019 ζύκθσλα κε ην
άξζξν 109 ηνπ Ν. 4548/2018 θαη πξνέγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ γηα ηελ ρξήζε 2020.
5. Απόθαζε γηα κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
απμεκέλεο ξεπζηόηεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε από ηνπο κεηόρνπο ησλ αδξαλώλ ζήκεξα
θεθαιαίσλ . Η κείσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ
θαη ηελ θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο ηνπ απνδεζκεπκέλνπ κε ηελ κείσζε ελεξγεηηθνύ
(δηαζεζίκσλ) ηεο εηαηξείαο.
6. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
ΘΔΜΑ 1 ο

Ο θ. πξόεδξνο ππνβάιιεη ηελ Έθζεζε δηαρεηξίζεσο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε
2019 ε νπνία έρεη σο εμήο:

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΧ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2019

ΣΟΤ ΓΙΟΙΚ. ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΧΝ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ
«ΣΡΙΑΙΝΑ ΑΝΧΝ. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ. »
ΠΡΟ
ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ

Κύξηνη Μέηνρνη,
Από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηε πλέιεπζε πξνθύπηεη ηόζνλ ε
πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 2019 όζν θαη ε νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαηά ηελ
εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ρξήζεσο απηήο.
Από ηελ ζύγθξηζε αθόκα ησλ αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθώλ απηώλ θαηαζηάζεσλ κε ηα
αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο πξνθύπηνπλ νη ζεκεησζείζεο αλάκεζα ζηηο δύν
πεξηόδνπο εμειίμεηο θ.ι.π. κεηαβνιέο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε.
Μεηά ηελ 31/12/2019 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο Έθζεζεο απηήο, έρεη ιάβεη ρώξα ε
εμάπισζε, ηόζν ζηελ ρώξα καο, όζν θαη δηεζλώο ηεο παλδεκίαο ηνπ ηνύ COVID-19. Αλ θαη
βξηζθόκαζηε κεηά ηελ θνξύθσζε ηεο παλδεκίαο απηήο θαη δελ είλαη δπλαηή ε αζθαιήο εθηίκεζε
ηνπ κεγέζνπο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη όρη κόλν επηπηώζεσλ, θαζώο ηόζν ζηελ Διιάδα, όζν θαη
δηεζλώο, αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο . Έηζη γηα ηελ ρξήζε 2020 , πξνβιέπεηαη όηη ηα βαζηθά
νηθνλνκηθά κεγέζε ζα θηλεζνύλ πησηηθά .
Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο εθαξκόζηεθαλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη ζην πξνζάξηεκα.
Αλαθεξόκελνη αλαιπηηθόηεξα ζηα βαζηθά αξηζκεηηθά κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνύ, ηεο θαηαζηάζεσο
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ηνπ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ζεκεηώλνπκε:
ΙΟΛΟΓΙΜ Ο
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
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ηελ θαηεγνξία απηή ηνπ ελεξγεηηθνύ απεηθνλίδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηα νπνία είλαη
θαηαλεκεκέλν ην πάγην ελεξγεηηθό ηεο εηαηξείαο ε αμία ηνπ νπνίνπ αλαιύεηαη σο αθνινύζσο :
Καηηγοπία παγίων
Γήπεδα
Κηίξηα – Σερληθά έξγα
Μερ/ηα – Σερλ. Δγθ/ζεηο
Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
ύλνιν

Αξία Κηήζεωρ
631.436,93
1.910.146,24
484,23
12.665,80
2.554.733,20

Αποζβέζειρ
--------1.069.646,59
484,22
12.665,39
1.082.796,20

Αναπόζβ. Αξία
631.436,93
840.499,65
0,01
0,41
1.471.937,00

Δηδηθόηεξα γηα ηα γήπεδα θαη ηα θηίξηα επηζεκαίλεηαη :
Γήπεδα : α) νηθόπεδν κε πξόζνςε ζηελ νδό Γξαβηάο 17 , επηθάλεηαο m2 612,16, ζην νπνίν
αλαγέξζεθε ε λέα νηθνδνκή.
β) νηθόπεδν κε πξόζνςε επί ηεο νδνύ Γξαβηάο 19 θαη Αζθιεπηνύ επηθάλεηαο m2 722,70
ζην νπνίν επξίζθεηαη ην παιαηό θηίξην ηεο εηαηξείαο.
εκεηώλεηαη όηη ηα νηθόπεδα απηά πξνήιζαλ από ηελ θαηάηκεζε ηνπ αξρηθνύ
νηθνπέδνπ, ηνπ νπνίνπ ε επηθάλεηα αλήξρεην ζε m2 1.334,80.
Κηίξηα : Αθνξνύλ :
α) ηα θηίζκαηα ηνπ παιαηνύ θηηξίνπ, ζην νπνίν ζηεγάδνληαη θαη ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο.
θαη
β) ην λέν θηίξην πνπ απνηειείηαη από ππόγεην γθαξάδ (ρώξν ζηαζκεύζεσο απηνθηλήησλ)
επηθαλείαο m2 582,92 ,δύν ηζόγεηα θαηαζηήκαηα ζπλνιηθή επηθάλεηαο m2 530,45,
εκηόξνθν θαη πέληε νξόθνπο γξαθείσλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο m2 2.186,82.
Γίλεηαη κλεία όηη ιεπηνκεξήο απεηθόληζε ησλ κεηαβνιώλ θάζε θαηεγνξίαο παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ
ζπληειέζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο θ.ι.π. παξαηίζεληαη ζην νηθείν θεθάιαην ηνπ
πξνζαξηήκαηνο.
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ηελ θαηεγνξία απηή απεηθνλίδεηαη ε αμία θηήζεσο 10.850 κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξώ 30,00
ε θάζε κία ηεο αλσλ. εηαηξείαο « ΜΔΣΑΛΙΚΑ » θαη αληηπξνζσπεύεη ηε ζπκκεηνρή καο ζην
θεθάιαην ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε .
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ηελ θαηεγνξία απηή ηνπ ελεξγεηηθνύ απεηθνλίδεηαη αθ’ ελόο κελ ε αμία ησλ θαηά ηελ 31.12.2019
απνζεκάησλ εκπνξεπκάησλ αθ’ εηέξνπ δε νη από ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξείαο πάζεο θύζεσο
απαηηήζεηο θαη ηα δηαζέζηκά ηεο.
Η θαηεγνξία απηή ηνπ ελεξγεηηθνύ έρεη αλαιπηηθόηεξα σο αθνινύζσο :

Απνζέκαηα
Δκπνξεύκαηα
Απαηηήζεηο
Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο

106.715,66

2.107,98
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Λνηπέο απαηηήζεηο
Πξνπιεξσκέλα έμνδα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύλνιν

56.714,81
5.128,91
6.748,79

70.700,49
177.416,15

ΠΑΘΗΣΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ
Δληαύζα απεηθνλίδεηαη ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε
Δπξώ 1.830.475,10.- αλαιπόκελν σο αθνινύζσο :
Μεηνρηθό θεθάιαην
δηαηξνύκελν ζε 91.154 κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο Δπξώ 23,10.- ε θάζε κία
Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα : Σαθηηθό Απνζεκαηηθό
Απνηειέζκαηα εηο λένλ :
Τπόινηπν θεξδώλ ρξήζεσο
Τπόινηπν δεκηώλ πξνεγ.ρξήζεσλ
ύλνιν

2.105.657,40
46.081,44
9.894,24
-331.157,98
1.830.475,10

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Η εηαηξεία δελ έρεη δαλεηζκό θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο από κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ.
Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο είλαη ζε Δπξώ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθόο
θίλδπλνο.
Οη πάζεο θύζεσο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2019 αλήξρνλην ζε Δπξώ
146.383,53.-αλαιπόκελεο θαηά θαηεγνξίεο σο αθνινύζσο :
Μαθξνπξόζεζκεο
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο
Λνηπνί Φόξνη θαη ηέιε
Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ

24.035,37

10.276,21
3.532,77
108.001,58
537,60
122.348,16
146.383,53

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟ )
Κόζηνο πσιήζεσλ

5.249,60
5.125,31
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Μικηό Αποηέλεζμα
Λνηπά ζπλήζε έζνδα

124,29
180.656,08
180.780,37
180.096,60
921,65
103,87
10.320,00
9.978,25

Έμνδα Γηνίθεζεο
Έμνδα Γηάζεζεο
Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο
Έζοδα ζςμμεηοσών και επενδύζεων
Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ
Πιζηωηικοί ηόκοι και ζςναθή έζοδα
Υπεωζηικοί ηόκοι και ζςναθή έξοδα
Αποηελέζμαηα ππο θόπων
Φόξνη εηζνδήκαηνο
Αποηελέζμαηα πεπιόδος μεηά από θόποςρ

2,82
86,83
9.894,24
0,00
9.894,24

Από ηελ αλσηέξσ Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία ηεο ρξήζεσο 2019 πξνθύπηεη
Απνηέιεζκα κεηά από θόξνπο θέξδνο πνζνύ € 9.894,24 ην νπνίν ζπλαζξνίδεηαη κε ην δεκηνγόλν
απνηέιεζκα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνύ € 331.157,98 θαη έηζη ηα Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ρξήζεσο 2019 αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε δεκίεο πνζνύ € 321.263,74.- σο ν θάησζη πίλαθαο .Γηα ην
ιόγν απηό δελ πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί θαλέλα κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο.
Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 2019 ( θέξδε ρξήζεσο )
Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκηώλ )
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Απνηειέζκαηα εηο λένλ 31.12.2019

9.894,24
-331.157,98
-321.263,74

Πειραιάς , 29 Μαΐοσ 2020

Σο Γιοικηηικό ςμβούλιο

ΘΔΜΑ 2 ο

Ο θ. πξόεδξνο παξαζέηεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ιζνινγηζκόο θιπ.) γηα ηελ ρξήζε
2019
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ΣΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΜΗ : 44313907000 (ΑΡ.Μ.ΑΔ.:7109/02/Β/86/989)
ΑΥΜ : 09414330 Δ.Ο.Τ ΥΑΔ ΠΔΙΑΡΑΙΑ
ΓΡΑΒΙΑ 19 – 18545 ΠΔΙΡΑΙΑ
ΣΗΛ. 2103475370

Φρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα
της περιόδου από
1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
(Σύμφωμα με τα Ελλημικά Λογιστικά Πρότυπα του μ. 4308/2014)
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1. Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
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ΣΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΜΗ : 44313907000 (ΑΡ.Μ.ΑΔ.:7109/02/Β/86/989)
Αηομικές τρημαηοοικονομικές καηαζηάζεις (Υρημαηοοικονομικά ζηοιτεία ζε κόζηος κηήζης) Ποζά ζε €
Τπόδειγμα Β.1.1 Παραρηήμαηος Δλληνικών Λογιζηικών Προηύπφν Ν.4308/2014
Ιζολογιζμός 31ης Γεκεμβρίοσ 2019 - Δηαιρική τρήζη (01/01/2019 - 31/12/2019)
ημείφζη
Μη κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία
Δλζώκαηα πάγηα
Αθίλεηα
Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
Λνηπόο εμνπιηζκόο
Σύνολο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη
Λνηπά
Σύνολο
ύνολο μη κσκλοθορούνηφν
Κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία
Απνζέκαηα
Δκπνξεύκαηα
Σύνολο
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Πξνπιεξωκέλα έμνδα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σύνολο
ύνολο κσκλοθορούνηφν
ύνολο ενεργηηικού
Καθαρή θέζη
Καηαβιεκέλα θεθάιαηα
Κεθάιαην
Σύνολο
Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν
Απνζεκαηηθά λόκωλ ή θαηαζηαηηθνύ
Απνηειέζκαηα εηο λέν
Σύνολο
ύνολο καθαρής θέζης
Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Σύνολο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε
Οξγαληζκνί θνηλωληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Έζνδα επόκελωλ ρξήζεωλ
Σύνολο
ύνολο σποτρεώζεφν
ύνολο καθαρής θέζης, προβλέυεφν και σποτρεώζεφν

31.12.2019

31.12.2018

1.471.936,58
0,01
0,41
1.471.937,00

1.545.930,56
0,01
0,41
1.545.930,98

325.500,00
2.005,48
327.505,48
1.799.442,48

325.500,00
2.005,48
327.505,48
1.873.436,46

106.715,66
106.715,66

111.840,97
111.840,97

2.107,98
56.714,81
5.128,91
6.748,79
70.700,49
177.416,15
1.976.858,63

0,00
23.910,93
5.066,16
33.672,58
62.649,67
174.490,64
2.047.927,10

2.105.657,40
2.105.657,40

2.205.926,80
2.205.926,80

46.081,44
-321.263,74
-275.182,30
1.830.475,10

46.081,44
-331.157,98
-285.076,54
1.920.850,26

24.035,37
24.035,37

24.035,37
24.035,37

10.276,21
3.532,77
108.001,58
537,60
122.348,16
146.383,53

10.502,70
3.451,24
88.572,68
514,85
103.041,47
127.076,84

1.976.858,63

2.047.927,10

Οι ζςνοδεςηικέρ ζημειώζειρ αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ αςηών ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν.
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ΣΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΜΗ : 44313907000 (ΑΡ.Μ.ΑΔ.:7109/02/Β/86/989)
Καηάζηαζη Αποηελεζμάηφν καηά λειηοσργία
(Αηομικές τρημαηοοικονομικές καηαζηάζεις) Ποζά ζε Δσρώ
Τπόδειγμα Β.2.1 Παραρηήμαηος Δλληνικών Λογιζηικών Προηύπφν Ν.4308/2014
31ης Γεκεμβρίοσ 2019 - Δηαιρική τρήζη (01/01/2019 - 31/12/2019)
ημείφζη
Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)
Κόζηνο πωιήζεωλ

31.12.2019
5.249,60
5.125,31

31.12.2018
2.786,25
990,93

124,29

1.795,32

180.656,08

180.656,08

180.780,37

182.451,40

Έμνδα δηνίθεζεο

180.096,60

189.779,29

Έμνδα δηάζεζεο

921,65

557,24

Μηθηό απνηέιεζκα
Λνηπά ζπλήζε έζνδα

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο

103,87

1.918,46

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεωλ

10.320,00

9.676,00

Απνηειέζκαηα πξν ηόθωλ θαη θόξωλ

9.978,25

-127,59

Πηζηωηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα

2,82

1,14

Υξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

86,83

81,00

9.894,24

-207,45

0,00

0,00

9.894,24

-207,45

Απνηέιεζκα πξν θόξωλ
Φόξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

Πεηξαηάο ,29 Μαίνπ 2020
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΟ ΜΔΛΟ Γ

Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΑΝΑΣΑΙΟ Γ. ΓΙΟΞΑ

ΘΕΟΔΩΡΟ Κ.ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΑΝΣΩΝΙΑ Κ. ΣΔΛΛΑΚΗ

ΑΟ222453/02.12.2019

Α.Δ.Σ. :ΑΗ067219/2008

ΑΝ122469/2017
Α.Μ.ΑΓΔΙΑ Ο.Δ.Δ.0013610/07.05.2001
Α ΣΑΞΗ

Οι ζςνοδεςηικέρ ζημειώζειρ αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ αςηών ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν.

2. ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ – ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΔΠΙ ΣΩΝ
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
01/01/2019 έωρ 31/12/2019
ηηρ

«ΣΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔ»
Α.Φ.Μ.: 094014330 Γ.Ο.Τ ΦΑΔ ΠΔΙΡΑΙΑ
ΜΔ ΑΡ. ΓΔΜΗ :44313907000 (ΑΡ.Μ.Α.Δ. :07109/002/Β/86/0989)
ΓΡΑΒΙΑ 19 - Σ.Κ. 18545 ΠΔΙΡΑΙΑ
ΣΗΛ. 2103475370 E MAIL : ACC@GIOXAS.GR
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Α) ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (παπ. 3 άπθπος 29)1
1.

Η εηαηξεία ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.

2.

Η εηαηξεία εκπίπηεη ζηηο νληόηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2(α) ηνπ άξζξνπ 1 θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ νληνηήησλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λόκνπ
4308/2014.

3.

Οη παξνύζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην
λόκν 4308/2014.

Γελ ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο νληόηεηαο σο ζπλερηδόκελε
δξαζηεξηόηεηα ( παπ.4 ηος άπθπος 29 )
Β. ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ (παπ. 5 ηος άπθπος 29)
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε
εηαηξεία αθνινπζεί ηηο παξαθάησ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο.
1.

Σα ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο θαη
δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα.
Σα ζηνηρεία απηά απνζβέλνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απόζβεζεο θαη κε ηνπο ζπληειεζηέο
απόζβεζεο όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4172/2013

2.

Οη επελδύζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο θαη δεκίεο
απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα
ζηνηρεία απηά απνζβέλνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απόζβεζεο θαη κε ηνπο ζπληειεζηέο
απόζβεζεο όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4172/2013

3.

Σα ινηπά ελζώκαηα πάγηα επηκεηξνύληαη ζην θόζηνο θηήζεο, κείνλ απνζβέζεηο θαη κείνλ
δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα.
Σα ινηπά ελζώκαηα πάγηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απόζβεζεο θαη κε ηνπο ζπληειεζηέο
απόζβεζεο όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4172/2013.

4.

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο θαη
απνζβέλνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απόζβεζεο θαη κε ηνπο ζπληειεζηέο απόζβεζεο όπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4172/2013

5.

Οη επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, θαζώο θαη νη ινηπνί ζπκκεηνρηθνί
ηίηινη επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο, κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο
(δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Μεξίζκαηα από ηηο ελ ιόγσ επελδύζεηο
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αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζηα απνηειέζκαηα, θαηά ην ρξόλν πνπ εγθξίλνληαη από ηα αξκόδηα
όξγαλα απηώλ.
6.

Σα ινηπά πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία («Γάλεηα θαη απαηηήζεηο» θαη
«Υξεσζηηθνί ηίηινη», επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ
θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα.

7.

Καηά ηελ δηάζεζε ησλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ, ε δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηηκήκαηνο δηάζεζεο απηώλ, αλαγλσξίδεηαη
σο θέξδνο/δεκία ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

8.

Σα πάζεο θύζεσο απνζέκαηα ( εκπνξεύκαηα ) επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία, κεηαμύ
αμίαο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θόζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ
πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ εηήζηνπ κέζνπ ζηαζκηθνύ όξνπ. Η δεκία πνπ πξνθύπηεη
από ηελ επηκέηξεζε ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, όηαλ απηή είλαη
κηθξόηεξε ηνπ θόζηνπο θηήζεο, αλαγλσξίδεηαη ζηηο δεκίεο απνκείσζεο θαη επηβαξύλεη ην
θόζηνο πσιήζεσλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξα απμεκέλσλ
δεκηώλ απνκείσζεο απνζεκάησλ, ηα ζρεηηθά πνζά εκθαλίδνληαη ζην θνλδύιη «Απνκεηώζεηο
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό)» ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ κε ζθνπό ηελ
εύινγε παξνπζίαζε.

9.

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ ηηο
εθηηκώκελεο δεκίεο απνκείσζεο.

10.

Οη πξνθαηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο (θαηαβαιιόκελα πνζά).
Μεηαγελέζηεξα επηκεηξνύληαη ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά
βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρόλ δεκίεο απνκείσζεο.

11.

Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο
θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ θόζηνπο θηήζεο θαη
αλαθηήζηκεο αμίαο.

12.

Oη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία,
αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξώληαη ζηα πξνθύπηνληα από ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ.

13.

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα ζην
νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηνλ δηαθαλνληζκό ηνπο.

14.

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα
ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά.

15.

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο
ππνρξεώζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε
έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ζα εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη νξηζηηθά. Μεηαγελέζηεξα ηεο
αξρηθήο αλαγλώξηζεο, νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα
απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ηξόπν αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε. Οη θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ έμνδα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεώζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ
εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα
όηη ζα εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα
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απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα έμνδα βαξύλνπλ ηα
απνηειέζκαηα.
16.

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη
κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο.

17.

Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ηνλ δηαθαλνληζκό ησλ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
πξνβιέςεσλ,
αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία πξνθύπηνπλ.

18.

Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη πεξηιακβάλεη
ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη βάζεη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο δηαθνξέο
θνξνινγηθνύ ειέγρνπ γηα θόξν εηζνδήκαηνο θαη πξνζαπμήζεηο.

19.

Σα έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ: (α) κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη
νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπξηόηεηά ηνπο, (β) ηα αγαζά
γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή θαη (γ) ηα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ
λα επηκεηξεζνύλ αμηόπηζηα θαη ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα. Σα
έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην πνζνζηό νινθιήξσζεο θαη εθόζνλ
ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο ηεο ζπλαιιαγήο. Σα έζνδα από
ηόθνπο ινγίδνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. Tα κεξίζκαηα ή ην εηζόδεκα από ηε
ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ νληνηήησλ, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα όηαλ εγθξίλνληαη
από ην αξκόδην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο. Tα δηθαηώκαηα αλαγλσξίδνληαη σο
έζνδα βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ όξσλ.

20.

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.

21.

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα κεηαηξέπνληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ζην λόκηζκα ζην
νπνίν θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληόηεηαο κε ηελ ηζρύνπζα
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαηά ηε ζπλαιιαγή. ην ηέινο θάζε πεξηόδνπ αλαθνξάο: (α) ηα
λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ
ηζνινγηζκνύ, (β) ηα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα θαη
επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεσο, κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο.
Oη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ην δηαθαλνληζκό λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ
ή από ηε κεηαηξνπή ηνπο κε ηζνηηκία δηαθνξεηηθή από ηελ ηζνηηκία κεηαηξνπήο θαηά ηελ
αξρηθή αλαγλώξηζε ή θαηά ηε ζύληαμε πξνγελέζηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ πνπ πξνθύπηνπλ.

22.

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη νη δηνξζώζεηο ιαζώλ, αλαγλσξίδνληαη
αλαδξνκηθά κε ηε δηόξζσζε:
α) Σσλ ινγηζηηθώλ αμηώλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο θαζαξήο
ζέζεο, γηα ηελ ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο
ζπγθξηηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, θαη
β) Σσλ εζόδσλ, θεξδώλ, εμόδσλ θαη δεκηώλ, όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε επί ησλ ινγηζηηθώλ
κεγεζώλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ.

23.

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία
δηαπηζηώλεηαη όηη πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηόδνπο,
θαηά πεξίπησζε. Οη αιιαγέο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά.
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24.

Η δηόξζσζε ησλ ιαζώλ δηελεξγείηαη άκεζα θαηά ηνλ εληνπηζκό ηνπο.

Γ. ΑΝΑΛΤΔΙ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
1. Παπεκκλίζειρ παπαγπάθος 2 άπθπος 16 (παπ. 6 άπθπος 29 )
Γελ ππάξρνπλ
2. ςζσέηιζη πεπιοςζιακού ζηοισείος με πεπιζζόηεπα από ένα κονδύλια ηος ιζολογιζμού. (
παπ.7 άπθπος 29 )
Γελ ππάξρνπλ
3.
Eνζώμαηα, άςλα και βιολογικά πάγια (παπ. 8 άπθπος 29)
ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ θίλεζε θαη ηε ζπκθσλία
ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ θαη ησλ άπισλ παγίσλ.
Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη βηνινγηθώλ παγίσλ πεξηόδνπ

ΣΡΙΑΙΝΑ Α.Δ.Β.Δ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΔΤΑΒΟΛΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ΔΓΚΑΤΑΣΤΑΣΔΩΝ ΚΑΙ ΔΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΔΩΝ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΔΩΣ
ΔΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΗΠΔΓΑ - ΟΙΚΟΠΔΓΑ
ΚΣΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΔΥΝΙΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΔΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔΑ
ΛΟΙΠΟΣ
ΔΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΟ
ΔΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ

ΜΔΣΑΒΟΛΔ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ
2018
631.436,93
1.904.752,24

ΠΡΟΘΗΚΔ
ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΜΔΙΩΔΙ

5.394,00

484,23
0,00
12.665,80
2.549.339,20

ΜΔΣΑΒΟΛΔ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ

5.394,00

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΘΗΚΔ ΜΔΙΩΔΙ

2019
631.436,93

2018

1.910.146,24

990.258,61

484,23
0,00

484,22
0,00

12.665,80

12.665,39

2.554.733,20

1.003.408,22

79.387,98

79.387,98

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
2019

ΑΝΑΠΟΒΔΣΗ
ΑΞΙΑ
631.436,93

1.069.646,59

840.499,65

484,22
0,00

0,01
0,00

12.665,39

0,41

1.082.796,20

1.471.937,00

Σημείωση: Γεν συίσνται απομειώσεις για τα ανωτέρω πάγια .Η τελεσταία αναπροσαρμογή των παγίων βασει Ν.2065/92 έγινε στη τρήση 2012.

4. Πεπίπηωζη επιμέηπηζηρ ζηην εύλογη αξία (παπ. 10 άπθπος 29)
Γελ ππάξρνπλ

5. Καθαπή θέζη (παπ. 12 άπθπος 29)
Σν Μεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλεξρόηαλ ηελ 31/12/2018 ζε € 2.205.926,80 θαη δηαηξείην ζε
91.154 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 24,20.- ε θάζε κία .
Με απόθαζε ηεο από 01/07/2019 Γεληθήο πλειεύζεσο ησλ κεηόρσλ ην θεθάιαην κεηώζεθε θαηά
ην πνζό ησλ 100.269,40.- € κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ από 24,20.- € ζε
23,10.-€ ε θάζε κία .
Έηζη ην Μεηνρηθό θεθάιαην αλέξρεηαη πιένλ ζε 2.105.657,40.- θαη δηαηξείηαη ζε 91.154 κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο 23,10.-€ ε θάζε κία (ΓΔΜΗ ΑΡ.ΠΡΧΣ.1586907/23.07.2019).

6.

Δμππάγμαηερ εγγςήζειρ επί ακινήηων ηηρ εηαιπείαρ (παπ. 13 άπθπος 29)

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο .
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7.

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ ληξιππόθεζμερ μεηά από 5 έηη (παπ. 14 άπθπος 29)

Γελ ππάξρνπλ
8.

Υπημαηοοικονομικέρ δεζμεύζειρ, εγγςήζειρ και ενδεσόμενερ επιβαπύνζειρ (ενδεσόμενερ
ςποσπεώζειρ) εκηόρ ιζολογιζμού (παπ. 16 άπθπος 29)

Γελ ππάξρνπλ
Οη δεζκεύζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία αθνξνύλ ηηο
πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ 2112/20.
9.

Μέζορ όπορ πποζωπικού (παπ. 23α άπθπος 29)
2019
3

Μέζνο όξνο ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ

Σν ζπλνιηθό θόζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ αλαιύεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
2019
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα (κηθηά πνζά)

€52.994,18

Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο θαη βνεζήκαηα (εξγνδνηηθέο εηζθνξέο
θιπ)

€13.359,87

ύλνιν θόζηνπο κηζζνδνζίαο πεξηόδνπ

€66.354,05

10.

Πποκαηαβολέρ και πιζηώζειρ ππορ ηα μέλη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος (παπ. 25 άπθπος
29)

Γελ ππάξρνπλ
11.ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΜΔΣΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΗ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ (ΠΑΡ.9 ΑΡΘΡΟΤ 29 )

Μεηά ηελ 31/12/2019 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ,
έρεη ιάβεη ρώξα ε εμάπισζε, ηόζν ζηελ ρώξα καο, όζν θαη δηεζλώο ηεο παλδεκίαο ηνπ ηνύ
COVID-19. Αλ θαη βξηζθόκαζηε κεηά ηελ θνξύθσζε ηεο παλδεκίαο απηήο θαη δελ είλαη δπλαηή ε
αζθαιήο εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη όρη κόλν επηπηώζεσλ, θαζώο ηόζν ζηελ
Διιάδα, όζν θαη δηεζλώο, αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο . Έηζη γηα ηελ ρξήζε 2020 , πξνβιέπεηαη
όηη ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ζα θηλεζνύλ πησηηθά .
Πεηξαηάο , 29 Μαίνπ

2020

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ. θαη
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Σν Μέινο ηνπ Γ.

Η πξντζηακέλε ηνπ
ινγηζηεξίνπ
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Αλαζηάζηνο Γεκ. Γηόμαο
Α.Γ.Σ. : ΑΟ 222453/2019

Θεόδσξνο
Κσλ.Γνπλαξόπνπινο
Α.Γ.Σ. :ΑΗ067219/2008

Αλησλία Κσλ. ηειιάθε
Α.Γ.Σ.:ΑΝ122469/2017
Α.Μ.ΑΓΔΙΑ Ο.Δ.Δ.
0013610/07.05.2001 Α
ΣΑΞΗ

Από ηελ αλσηέξσ Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία ηεο ρξήζεσο 2019 πξνθύπηεη
Απνηέιεζκα κεηά από θόξνπο θέξδνο πνζνύ € 9.894,24 ην νπνίν ζπλαζξνίδεηαη κε ην δεκηνγόλν
απνηέιεζκα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνύ € 331.157,98 θαη έηζη ηα Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ρξήζεσο 2019 αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε δεκίεο πνζνύ € 321.263,74.- σο ν θάησζη πίλαθαο .Γηα ην
ιόγν απηό δελ πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί θαλέλα κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο.
Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 2019 ( θέξδε ρξήζεσο )
Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (δεκηώλ )
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Απνηειέζκαηα εηο λένλ 31.12.2019

9.894,24
-331.157,98
-321.263,74

Μεηά από ςεθνθνξία ε πλέιεπζε ελέθξηλε νκόθσλα θαη πακςεθεί ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2019 θαζώο θαη ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα Γηαζέζεσο απνηειεζκάησλ.
ΘΔΜΑ 3ο
Μεηά από ςεθνθνξία πνπ έγηλε κε νλνκαζηηθή θιήζε ελόο εθάζηνπ ησλ παξηζηακέλσλ κεηόρσλ
ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ε πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο
εηαηξείαο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2019 θαη απήιιαμε πακςεθεί ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από θάζε επζύλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 2019.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ιακβάλεη ην ιόγν θαη εμεγεί όηη ζύκθσλα κε άξζξν 2 , παξάγξαθνο Α
, ππνπαξάγξαθνο Α1 ηνπ Ν. 4336/2015 από 01.01.2016 ππάγνληαη ζε έιεγρν απνθιεηζηηθά θαη κόλν
νξθσηώλ ειεγθηώλ (Ν. 3693/2008 ) νη κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ Ν. 4308/2014 πεξί
Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ .Δπεηδή ε εηαηξεία καο αλήθεη ζηηο « πολύ μικπέρ » επηρεηξήζεηο
ηνπ Ν.4308/2014 ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ δελ ππνρξενύηαη ζηελ εθινγή ειεγθηώλ θαη σο εθ
ηνύηνπ ν θ. Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ κε εθινγή νξθσηώλ ειεγθηώλ γηα ηελ ρξήζε 2020.
Η Γεληθή πλέιεπζε νκόθσλα απνθαζίδεη λα κελ νξίζεη ειεγθηέο γηα ηελ ρξήζε 2020.

ΘΕΜΑ 4Ο
Μεηά από εηζήγεζε ηνπ θ. πξνέδξνπ ε πλέιεπζε εγθξίλεη νκόθσλα ηελ θαηαβιεζείζα ακνηβή γηα
ηηο πξνζθεξόκελεο ζηελ εηαηξεία έκκηζζεο ππεξεζίεο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θ. Αλαζηαζίνπ Γηόμα θαη ηεο θ. ηειιάθε Αλησλίαο γηα ηελ ρξήζε 2019. Δπίζεο
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εηζεγείηαη θαη ε πλέιεπζε νκόθσλα εγθξίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν108 ηνπ Ν. 4548/2018 ηελ
θαηαβνιή ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηηο έκκηζζεο ππεξεζίεο ηνπο γηα ην επόκελν
έηνο 2020, κεληαίσλ απνδνρώλ κηζζώλ ,πιένλ δώξσλ ενξηώλ θιπ. επηδνκάησλ .
ΘΔΜΑ 5ο
Ο θ. πξόεδξνο αλαθέξεηαη ζηελ ζθνπηκόηεηα κείσζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά
ην πνζό ησλ 100.269,40.- € κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε από ηνπο κεηόρνπο ηεο απμεκέλεο
ξεπζηόηεηαο δειαδή αμηνπνίεζε αδξαλώλ ζήκεξα θεθαιαίσλ .
Δπίζεο ν θ. πξόεδξνο επηζεκαίλεη όηη ε θύξηα δξαζηεξηόηεηα πιένλ ηεο εηαηξείαο είλαη ε είζπξαμε
κηζζσκάησλ από ηελ ελνηθίαζε ησλ αθηλήησλ ηεο παξάιιεια κε ηελ πώιεζε ησλ πθηζηάκελσλ
απνζεκάησλ εκπνξεπκάησλ ρσξίο ηελ δηελέξγεηα λέσλ αγνξώλ ,κε απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαληαη
νπζηώδεηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο από ηξίηνπο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ αληηκεησπίδεηαη ζηελ
πεξίπησζή καο, ζέκα ηθαλνπνίεζεο ησλ πηζησηώλ καο όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 30 ηνπ
Ν. 4548/2018
Η αλσηέξσ κείσζε ηνπ Μεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο ησλ κεηνρώλ από 23,10.- € ζε 22,00.- € ε θάζε κία θαη ηελ θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο ηνπ
απνδεζκεπόκελνπ εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ ελεξγεηηθνύ (δηαζεζίκσλ ) .
Μεηά από ςεθνθνξία ε Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεη πακςεθεί ηελ κείσζε ηνπ Μεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ 100.269,40.- € ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κείσζε
ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ από 23,10.- € ζε 22,00.-€ ε θάζε κία θαη έηζη ην Μεηνρηθό
θεθάιαην ζα αλέξρεηαη πιένλ ζε 2.005.388,00.- θαη ζα δηαηξείηαη ζε 91.154 κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο 22,00.-€ ε θάζε κία.
Θέμα 6ο
Καηόπηλ ηνύησλ ε πλέιεπζε νκόθσλα θαη πακςεθεί απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ θαηαζηαηηθνύ ην θείκελν ηνπ νπνίνπ έρεη σο αθνινύζσο:
ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοτικό Κευάλαιο
1. Το κεθάλαιο ηηρ εηαιπίαρ είσε οπιζθεί καηά ηη ζύζηαζη ηηρ ζε δπασμέρ 1.594.000 διαιπούμενο ζε 3.188
μεηοσέρ ονομαζηικήρ αξίαρ δπσ. 500 η κάθε μία, είσε καηαβληθεί ζε μεηπηηά και αναπποζαπμόζηηκε ζύμθυνα
με ηιρ διαηάξειρ ηος Β.Γ. ηηρ 14/11/1956 «πεπί αναπποζαπμογήρ ηυν Ιζολογιζμών ηυν Ανυνύμυν Δηαιπιών», ζε
δπασμέρ 785.471 με ονομαζηική αξία κάθε μεηοσήρ δπσ. 246,38.
2. Με απόθαζη ηηρ από 19/5/1977 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε: α) καηά δπασμέρ
2.160.408 με ηην κεθαλαιοποίηζη ηηρ ςπεπαξίαρ η οποία πποέκςτε από ηην αναπποζαπμογή ηηρ αξίαρ ηος
ακινήηος ηηρ εηαιπίαρ ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 542/1977 και δπασμέρ 242.121 με καηαβολή μεηπηηών
και παπάλληλη αύξηζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ κάθε μεηοσήρ ζε δπασμέρ 1.000 η κάθε μία και β) καηά
δπασμέρ 1.812.000 με καηαβολή μεηπηηών και έκδοζη 1.812 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η
κάθε μία.
3. Με απόθαζη ηηρ από 09/01/1980 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
1.500.000 με καηαβολή μεηπηηών με έκδοζη 1.500 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε μία.
4. Με απόθαζη ηηρ από 9/10/1980 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
2.500.000 με καηαβολή μεηπηηών και με έκδοζη 2.500 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε
μία.
5.
Με απόθαζη ηηρ από 2/5/1981 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
3.000.000 με καηαβολή μεηπηηών και με έκδοζη 3.000 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε
μία.
6. Με απόθαζη ηηρ από 16/10/1982 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
11.000.000 με έκδοζη 11.000 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε μία, η δε αύξηζη αςηή
ππαγμαηοποιήθηκε :
α) καηά δπασμέρ 8.101.530 με κεθαλαιοποίηζη ηηρ ςπεπαξίαρ η οποία πποέκςτε από ηην αναπποζαπμογή
ηηρ αξίαρ ηος ακινήηος ηηρ εηαιπίαρ ζύμθυνα με ηο Ν 1249/82 και β) καηά δπασμέρ 2.898.470 με καηαβολή
μεηπηηών.
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7. Με απόθαζη ηηρ από 30/6/1989 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
29.000.000 με έκδοζη 29.000 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε μία, η δε αύξηζη αςηή
ππαγμαηοποιήθηκε :
α) καηά δπασμέρ 15.109.714
με κεθαλαιοποίηζη
ηηρ ςπεπαξίαρ η οποία πποέκςτε από ηην
αναπποζαπμογή ηηρ αξίαρ ηος ακινήηος ηηρ εηαιπίαρ ζύμθυνα με ηην ςπ’ απιθμ. Δ 2665/1988
Υποςπγική
Απόθαζη και β) καηά δπασμέρ 13.890.286 με καηαβολή μεηπηηών.
8. Με απόθαζη ηηρ από 27/6/1991 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
13.000.000 με καηαβολή μεηπηηών και με έκδοζη 13.000 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε
μία.
9. Με απόθαζη ηηρ από 30/6/1993 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
40.620.000 με κεθαλαιοποίηζη ίζος ποζού από ηην ςπεπαξία η οποία πποέκςτε από ηην αναπποζαπμογή ηηρ
αξίαρ ηος ακινήηος ηηρ εηαιπίαρ ζύμθυνα με ηο Ν 2065/92 και με έκδοζη 40.620 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ
αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε μία.
10. Με απόθαζη ηηρ από 29/12/1993 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
24.380.000 με καηαβολή μεηπηηών και με έκδοζη 24.380 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε
μία.
11. Με απόθαζη ηηρ από 5/10/1994 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
5.000.000 με καηαβολή μεηπηηών και με έκδοζη 5.000 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε
μία, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 6345/16-11-1994).
12. Με απόθαζη ηηρ από 2/10/1995 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
45.000.000 με καηαβολή μεηπηηών και με έκδοζη 45.000 νέερ μεηοσέρ ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε
μία, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 6215/01-11-1995).
13. Με απόθαζη ηηρ από 12/10/1996 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
70.000.000 με καηαβολή μεηπηηών και με έκδοζη 70.000 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε
μία, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 7356/07-11-1996).
14. Με απόθαζη ηηρ από 23/06/1997 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
60.000.000 με έκδοζη 60.000 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ 1.000 η κάθε μία η δε αύξηζη αςηή
ππαγμαηοποιήθηκε: α) καηά δπασμέρ 58.249.230 με κεθαλαιοποίηζη ηηρ ςπεπαξίαρ η οποία πποέκςτε από
ηην αναπποζαπμογή ηηρ αξίαρ ηος ακινήηος ηηρ εηαιπίαρ πος έγινε ζηο έηορ 1996 ζύμθυνα με ηον Ν.2065/92 και
β) καηά δπασμέρ 1.750.770 με καηαβολή μεηπηηών, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 5024/11-07-1997).
15. Με απόθαζη ηηρ από 7/3/1998 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
40.000.000 με έκδοζη 40.000 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμέρ 1.000 η κάθε μία, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ
αριθμ. 1952/16-04-1998).
16.
Με απόθαζη ηηρ από 10/06/1998 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν: α) ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά
δπασμέρ 100.000.000 με έκδοζη 100.000 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ 1.000 η κάθε μία και β) αςξήθηκε η
ονομαζηική αξία ηυν μεηοσών από δπασμέρ 1.000 ζε δπασμέρ 10.000, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 5110/01-071998).
17. Με απόθαζη ηηρ από 31.05.1999 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ και μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
250.000.000 με έκδοζη 25.000 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ 10.000 δπασμών η κάθε μία, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ
αριθμ. 5749/19-07-1999).
18. Με απόθαζη ηηρ από 29.06.2001 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά δπασμέρ
5.257.090, η δε αύξηζη αςηή ππαγμαηοποιήθηκε: α) καηά δπασμέρ 3.648.750 με κεθαλ αιοποίηζη ίζος ποζού
από ηην ςπεπαξία η οποία πποέκςτε από ηην αναπποζαπμογή ηηρ αξίαρ ηος ακινήηος ηηρ εηαιπίαρ, η οποία
έγινε ηο έηορ 2000 ζύμθυνα με ηο Ν. 2065 /1992, με αύξηζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηυν μεηοσών από δπασμέρ
10.000 ζε δπασμέρ 10.052,125 και β) καηά δπασμέρ 1.608.340 με κεθαλαιοποίηζη ποζού δπασμών 1.527.502
από ηην παπαπάνυ ςπεπαξία και ποζού δπασμών 80.838 με καηαβολή από ηοςρ μεηόσοςρ μεηπηηών και ηην
έκδοζη 160 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ δπασμών 10.052,125 η κάθε μία, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ.
7941/10-09-2001).
19. H Γενική Σςνέλεςζη ηυν μεηόσυν ηηρ 27/6/2002 αποθάζιζε ηη μεηαηποπή ζύμθυνα με ηο Ν.2842/2000 ηος
μεηοσικού κεθαλαίος και ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηυν μεηοσών από δπασμέρ ζε εςπώ, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ.
9238/06-09-2002).
20. Με ηην από 21-10-2004 Γενική Σςνέλεςζη ηυν μεηόσυν αποθαζίζηηκε η αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος
καηά 251.399,00 € με έκδοζη 8.522 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ 29,50 € η κάθε μία, η δε αύξηζη αςηή
καλύθθηκε: α) καηά 251.340,91 € με ηην ζςγσώνεςζη δι αποπποθήζευρ ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.Γ.
1297/1972 και με ηην ςπ’ απιθμ. 2906/25.10.2004 ππάξη ηηρ ζςμβολαιογπάθος Πειπαιώρ Δλένηρ Δμμ.
Καγιαςηάκη ηυν κάηυθι αναθεπομένυν αηομικών επισειπήζευν και β) καηά 58,09 € με ηην καηαβολή
μεηπηηών υρ εξήρ: 1. Ανηώνιορ Γημ Γιόξαρ καθαπή θέζη ποζού 54.964,91 € και μεηπηηά 23,09 €, 2.
Αναζηάζιορ Γ. Γιόξαρ καθαπή θέζη ποζού 23.813,00 € και μεηπηηά 23,00 € και 3. Κυν/να Γημ. Γιόξα
καθαπή θέζη ποζού 172.563,00 € και μεηπηηά 12,00 €, όπυρ αςηέρ οι καθαπέρ θέζειρ εκηιμήθηκαν και
πποζδιοπίζηηκαν με ηιρ ςπ απιθμ. 9167/13.10.2004, 9165/13.10.2004 και 9166/13.10.2004 εκθέζειρ ηηρ
Δκηιμηηικήρ Δπιηποπήρ ηος άπθπος 9 ηος Κ.Ν. 2190/1920, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 14032/13-11-2004).
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21.
Με απόθαζη ηηρ από 29/06/2005 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά
140.681,00 € με αύξηζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηυν μεηοσών από 29,50 ζε 30,00 € η κάθε μία και ηην έκδοζη
3.378 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ 30,00 € η κάθε μία, η δε αύξηζη αςηή ππαγμαηοποιήθηκε: α) με
κεθαλαιοποίηζη ποζού 130.934,15 € πος πποέκςτε από ηην αναπποζαπμογή ηηρ αξίαρ ηυν ακινήηυν ηηρ
εηαιπείαρ η οποία έγινε ηο έηορ 2004 ζύμθυνα με ηο Ν. 2065/1992, β) με κεθαλαιοποίηζη ηος αποθεμαηικού
διαθοπών από αναπποζαπμογή αξίαρ ζςμμεηοσών και σπεογπάθυν ποζού 4.086,61 €, γ) με κεθαλαιοποίηζη
εκηάκηος αποθεμαηικού ποζού 5.631,69 € και δ) με καηαβολή από ηοςρ μεηόσοςρ μεηπηηών 28,55 €, (ΦΕΚ
ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 9480/05-09-2005).
22.
Με απόθαζη ηηρ από 18/01/2008 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο μειώθηκε καηά
205.150,00 € με μείυζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηυν μεηοσών από 30,00 € ζε 27,50 € η κάθε μία, (ΦΕΚ ΤΑΕ &
ΕΠΕ αριθμ.906/11-02-2008).
23.
Με απόθαζη ηηρ από 22/05/2009 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο αςξήθηκε καηά ποζό
ηυν 250.085,00€ με κεθαλαιοποίηζη ίζος ποζού από ηην ςπεπαξία πος πποέκςτε από ηην αναπποζαπμογή
ηηρ αξίαρ ηυν ακινήηυν ηηρ εηαιπείαρ ζηην σπήζη 2008 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 2065/1992 και με
έκδοζη 9.094 νέυν μεηοσών ονομαζηικήρ αξίαρ 27,50 € η κάθε μία, (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 4721/11-062009).
24.
Με απόθαζη ηηρ από 24/04/2015 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο μειώθηκε καηά ηο ποζό
ηυν 100.269,40 € με μείυζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηυν μεηοσών από 27,50 € ζε 26,40 € η κάθε μία,
(Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 10075/29-04-2015 και ΚΑΚ 355009).
25. Με απόθαζη ηηρ από 29/06/2016 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο μειώθηκε καηά ηο ποζό
ηυν 100.269,40 € με μείυζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηυν μεηοσών από 26,40 € ζε 25,30 € η κά θε μία,
(Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 10470/08-07-2016 και ΚΑΚ 691505).
26. Με απόθαζη ηηρ από 28/06/2018 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο μειώθηκε καηά ηο ποζό
ηυν 100.269,40 € με μείυζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηυν μεηοσών από 25,30 € ζε 24, 20 € η κάθε μία,
(Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 1209811/11-07-2018 και ΚΑΚ 1420730).
27. Με απόθαζη ηηρ από 01/07/2019 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο μειώθηκε καηά ηο ποζό
ηυν 100.269,40 € με μείυζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηυν μεηοσών από 24,20 € ζε 23,10 € η κάθε μία.
(Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 1586907/23-07-2019 και ΚΑΚ 1799642).
28. Με απόθαζη ηηρ από 01/07/2020 Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν μεηόσυν ηο κεθάλαιο μειώθηκε καηά ηο ποζό
ηυν 100.269,40 € με μείυζη ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ ηυν μεηοσών από 23,10 € ζε 22,00 € η κάθε μία.
Μετά τα ανωτέρω το μετοτικό κευάλαιο της εταιρείας ανέρτεται πλέον σε 2.005.388,00.- εσρώ, είναι
ολοζσεπώρ καηαβεβλημένο και διαιπούμενο ζε 91.154 κοινές ονομαστικές και ελεσθέρως μεταβιβάσιμες
μετοτές ονομαζηικήρ αξίαρ 22,00 εσρώ εκάζηη,

Καηόπηλ ηνύησλ θαη επεηδή δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε ν θ. πξόεδξνο θεξύζζεη
πεξαησκέλεο ηηο εξγαζίεο ηεο πλειεύζεσο.

Ο Πξόεδξνο

Ο Γξακκαηεύο

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην βηβιίν
Πξαθηηθώλ γεληθώλ πλειεύζεσλ ησλ
κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο.
Πεηξαηάο, 01 Ινπιίνπ 2020
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Αλαζηάζηνο Γηόμαο
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