
ημείφση 2021 2020

Μη κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία

Δλζώκαηα πάγηα

Αθίλεηα 1.691.758,79 1.785.234,26

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 3.991,54 2.486,10

Λνηπόο εμνπιηζκόο 2.241,58 2.505,48

Σύνολο 1.697.991,91 1.790.225,84

Λνηπά άπια 145.482,07 145.482,07

Σύνολο 145.482,07 145.482,07

ύνολο μη κσκλουορούντφν 1.843.473,98 1.935.707,91

Κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία

Απνζέκαηα

Δκπνξεύκαηα 1.997.828,80 1.998.723,25

Σύνολο 1.997.828,80 1.998.723,25

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 171.806,52 178.490,30

Λνηπέο απαηηήζεηο 663.291,25 652.127,36

Έμνδα επνκέλωλ ρξήζεωλ 59.753,66 67.191,95

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 67.729,70 100.058,21

Σύνολο 962.581,13 997.867,82

ύνολο κσκλουορούντφν 2.960.409,93 2.996.591,07

ύνολο ενεργητικού 4.803.883,91 4.932.298,98

Καθαρή θέση

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα

Κεθάιαην 675.000,00 675.000,00

Καηαζέζεηο ηδηνθηήηε 0,00 0,00

Σύνολο 675.000,00 675.000,00

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν

Απνηειέζκαηα εηο λέν -600.790,52 -580.984,71

Σύνολο -600.790,52 -580.984,71

ύνολο καθαρής θέσης 74.209,48 94.015,29

Υπνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 3.449.447,81 3.528.319,60

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 389.350,35 571.510,56

Σύνολο 3.838.798,16 4.099.830,16

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Τξαπεδηθά δάλεηα 1.874,65 2.318,46

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκωλ δαλείωλ

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 669.466,52 528.285,10

Φόξνο εηζνδήκαηνο 0,00 0,00

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 141.669,65 146.547,56

Οξγαληζκνί θνηλωληθήο αζθάιηζεο 41.142,36 33.653,25

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 35.206,33 24.280,34

Έμνδα ρξήζεωο δνπιεπκέλα 1.516,76 3.368,82

Σύνολο 890.876,27 738.453,53

ύνολο σποτρεώσεφν 4.729.674,43 4.838.283,69

ύνολο καθαρής θέσης, προβλέυεφν και σποτρεώσεφν 4.803.883,91 4.932.298,98

Υρήστος Θ. Βροντινός

Δηαίξνο-Γηαρεηξηζηήο

Α.Τ.: ΑΒ-881365

Γεώργιος Αρ. Λάλας

 Λνγηζηήο 17609/Α' Τάμεο

Α.Τ.: ΑΗ-318108  

ΒΡΟΝΣΙΝΟ Μ.Ι.Κ.Δ. (Αρ. ΓΔΜΗ: 52439448000)

19η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1/1 - 31/12/2021)  (Ποσά σε εσρώ)

Β.1.1. ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2021 (ε κόστος κτήσης)

Κατερίνη 30 Ιουνίου 2022



Σημείωση 2021 2020

Κύκλορ επγαζιών (καθαπόρ) 2.094.909,30 1.797.458,49

Κόζηορ πωλήζεων -1.506.888,79 -1.269.940,13

Μικηό αποηέλεζμα 588.020,51 527.518,36

Λοιπά ζςνήθη έζοδα 38.855,19 31.941,10

626.875,70 559.459,46

Έξοδα διοίκηζηρ -48.542,28 -52.953,52

Έξοδα διάθεζηρ -503.132,50 -423.524,36

Λοιπά έξοδα και ζημιέρ -8.153,82 -7.332,05

Απομειώζειρ πεπιοςζιακών ζηοισείων (καθαπό ποζό)

Κέπδη και ζημίερ από διάθεζη μη κςκλοθοπούνηων ζηοισείων

Κέπδη και ζημίερ από επιμέηπηζη ζηην εύλογη αξία

Έζοδα ζςμμεηοσών και επενδύζεων

Κέπδορ από αγοπά ονηόηηηαρ ή ημήμαηορ ζε ηιμή εςκαιπίαρ

Λοιπά έζοδα και κέπδη 1.100,00

Αποηελέζμαηα ππο ηόκων και θόπων 67.047,10 76.749,53

Πιζηωηικοί ηόκοι και ζςναθή έζοδα

Χπεωζηικοί ηόκοι και ζςναθή έξοδα -86.852,91 -105.367,71

Αποηέλεζμα ππο θόπων -19.805,81 -28.618,18

Φόποι ειζοδήμαηορ 0,00 0,00

Αποηέλεζμα πεπιόδος μεηά από θόποςρ -19.805,81 -28.618,18

Χρήστος Θ. Βροντινός

Δηαίπορ-Γιασειπιζηήρ

Α.Τ.: ΑΒ-881365 Α.Τ.: ΑΗ-318108  

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. (Αρ. ΓΕΜΗ: 52439448000)
Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτοσργία

Κατερίνη 30 Ιουνίου 2022

Γεώργιος Αρ. Λάλας

 Λογιζηήρ 17609/Α' Τάξηρ



Α/Α ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ
Α

i  Επωνυμία τθσ οντότθτασ.

ii Νομικόσ τφποσ τθσ οντότθτασ.

iii Περίοδοσ αναφοράσ.

iv Διεφκυνςθ ζδρασ τθσ οντότθτασ.

v
Δθμόςιο μθτρϊο ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνθ θ οντότθτα ι αντίςτοιχεσ 

πλθροφορίεσ, κατά περίπτωςθ.

vi Η οντότθτα λειτουργεί με τθν παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ, ι όχι;  

vii Η οντότθτα είναι υπό εκκακάριςθ;

viii Κατθγορία τθσ οντότθτασ.

ix
Διλωςθ ότι οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ 

ςυμφωνία με το νόμο.  

Β
Υπάρχουν παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ οντότθτασ ωσ 

ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα. γνωςτοποιείται θ φφςθ αυτϊν των παραγόντων, κακϊσ 

και τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν αντιμετϊπιςι τουσ.

Γ
Συνοπτικι αναφορά των λογιςτικϊν πολιτικϊν που ακολουκεί θ οντότθτα για τα 

επιμζρουσ ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν τθσ καταςτάςεων. Σε περίπτωςθ 

αλλαγϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν, αλλαγϊν λογιςτικϊν εκτιμιςεων ι διόρκωςθσ λακϊν, 

γίνεται αναφορά ςτο γεγονόσ, ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν αλλαγι ι τθ 

διόρκωςθ, και γνωςτοποιοφνται επαρκϊσ οι ςχετικζσ επιπτϊςεισ ςτα κονδφλια των 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.

Δ
Παρεκκλίςεισ από τθν εφαρμογι μιασ διάταξθσ του παρόντοσ νόμου για να 

εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 16 περί εφλογθσ 

παρουςίαςθσ, θ παρζκκλιςθ αυτι γνωςτοποιείται και δικαιολογείται επαρκϊσ. Οι 

επιπτϊςεισ τθσ παρζκκλιςθσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία, ςτισ υποχρεϊςεισ, ςτθν 

κακαρι κζςθ και ςτα αποτελζςματα, παρατίκενται πλιρωσ ςτο προςάρτθμα.

Ε
Όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο ι μία υποχρζωςθ ςχετίηεται με περιςςότερα από ζνα 

κονδφλια του ιςολογιςμοφ, γνωςτοποιείται θ ςχζςθ του ςτοιχείου αυτοφ με τα 

ςχετιηόμενα κονδφλια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.

Σ

Πίνακασ Μεταβολϊν των ενςϊματων και άυλων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων:

Ζ
Πλθροφορίεσ για τθν  περίπτωςθ επιμζτρθςθσ ςτθν εφλογθ αξία, ςφμφωνα με το 

άρκρο 24.

Η

Το ςυνολικό χρζοσ τθσ οντότθτασ που καλφπτεται με εξαςφαλίςεισ που παρζχονται 

από τθν οντότθτα, με ζνδειξθ τθσ φφςθσ και τθσ μορφισ τθσ εξαςφάλιςθσ.

Θ

Τα ποςά των υποχρεϊςεων τθσ οντότθτασ που κακίςτανται απαιτθτά μετά από πζντε 

(5) ζτθ από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.

Ι
Το ςυνολικό ποςό των χρθματοοικονομικϊν δεςμεφςεων, εγγυιςεων ι ενδεχόμενων 

επιβαρφνςεων (ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ) που δεν εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό, με 

ζνδειξθ τθσ φφςθσ και τθσ μορφισ των ςχετικϊν εξαςφαλίςεων που ζχουν 

παραςχεκεί. Κάκε δζςμευςθ που αφορά παροχζσ ςε εργαηόμενουσ μετά τθν ζξοδο 

από τθ υπθρεςία ι οντότθτεσ ομίλου ι ςυγγενείσ οντότθτεσ, γνωςτοποιείται 

ξεχωριςτά

ΙΑ

Το ποςό και τθ φφςθ των επιμζρουσ ςτοιχείων των εςόδων ι των εξόδων που είναι 

ιδιαίτερου φψουσ ι ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ. Ιδιαίτερα, ςτθν περίπτωςθ 

που από τον παρόντα νόμο προβλζπεται ςυμψθφιςμόσ εςόδων και εξόδων 

γνωςτοποιοφνται τα ςχετικά κονδφλια και οι αξίεσ αυτϊν προ του ςυμψθφιςμοφ.

ΙΒ
Το ποςό τόκων τθσ περιόδου με το οποίο αυξικθκε το κόςτοσ απόκτθςθσ αγακϊν και 

υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 20.

ΙΓ

Ο μζςοσ όροσ των απαςχολοφμενων.

ΙΔ
Τα ποςά προκαταβολϊν και πιςτϊςεων που χορθγικθκαν ςτα μζλθ διοικθτικϊν, 

διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν ςυμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων 

χοριγθςθσ και των ποςϊν που επιςτράφθκαν, διαγράφθκαν ι δεν ειςπράχκθκαν λόγω 

αποποίθςθσ, κακϊσ και τισ δεςμεφςεισ που αναλιφκθκαν για λογαριαςμό τουσ, με 

οποιαδιποτε εγγφθςθ. Τα ςτοιχεία αυτά γνωςτοποιοφνται ακροιςτικά για κάκε 

κατθγορία των προςϊπων αυτϊν.

ΙΕ

Χριςτοσ Θ. Βροντινόσ                                                              Γεϊργιοσ Αρ. Λάλασ

     Εταίροσ-Διαχειριςτισ                                                         Λογιςτισ 17609/Α' Τάξθσ  

   Α.Τ.: ΑΒ-881365                                                                       Α.Τ.: ΑΗ-318108  

ΧΡΗΣΟ Θ. ΒΡΟΝΣΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ

θμειϊςεισ επί των χρθματοοικομικϊν καταςτάςεων (Άρκρο 29 και 30  του Ν. 4308/2014)

ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ : 1/1/2021 ζωσ 31/12/2021

Μζγεκοσ οντότθτασ : «Μικρι οντότθτα»

Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ ςυμφωνία με τον Ν. 4308/2014

Νόμιςμα : Ευρϊ. τρογγυλοποίθςθ ποςϊν ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ : Δεν ζγινε.

ΑΠΑΝΣΗΗ

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 3

ΧΡΗΣΟ Θ. ΒΡΟΝΣΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Μονοπρόςωπθ Ι.Κ.Ε.

1/1/2021 - 31/12/2021

1ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ - ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 60100 ΚΑΣΕΡΙΝΗ

Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) - Αρ. ΓΕΜΗ: 52439448000

ΝΑΙ

ΟΧΙ

«Μικρι με διπλογραφικά βιβλία»

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 10

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 4

Η επιχείρθςθ διενιργθςε ςχετικι αξιολόγθςθ και δεν εντόπιςε παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προπτικι τθσ ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα.

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 5

α) Οι «Λογιςτικζσ Πολιτικζσ» (accounting policies ) όλων των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων είναι ςτο ιςτορικό κόςτοσ. β) Δεν ζγιναν αλλαγζσ 

ςτισ «λογιςτικζσ πολιτικζσ» και ςτισ «λογιςτικζσ εκτιμιςεισ». γ) Δεν ζγιναν «διορκϊςεισ λακϊν»

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 6

Δεν ζγινε παρζκκλιςθ.

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 7

Δεν υπάρχουν τζτοιεσ περιπτϊςεισ.

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 8

τθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ παρατίκεται Πίνακασ μεταβολϊν μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων περιόδου

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)

Δεν ζγινε χριςθ τθσ προαιρετικισ δυνατότθτασ επιμζτρθςθσ ςτθν εφλογθ αξία, κακϊσ όλα τα κονδφλια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων είναι 

επιμετρθμζνα ςτο ιςτορικό κόςτοσ. Ωςτόςο για λόγουσ πλθροφοριακοφσ και μόνο, θ εταιρεία ανζκεςε ςε πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι, τθν εκτίμθςθ τθσ 

αξίασ των ιδιοχρθςιμοποιοφμενων ακινιτων τθσ. 

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 13

Μακροπρόκεςμα τραπεηικά δάνεια τθσ, τθσ Alpha Bank φψουσ 3.339.629,10 ευρϊ και τθσ Εκνικισ φψουσ 109.818,71, καλφπτονται με προςθμειϊςεισ και 

υποκικεσ του ακινιτου τθσ εταιρείασ κακϊσ και ακινιτων τθσ προςωπικισ περιουςίασ του εταίρου-διαχειριςτι.

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 14

Δεν υπάρχουν

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 16

α) Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ: Δεν υπάρχουν. β) Τπόλοιπο αξίασ ςυνβάςεων leasing: Δεν υπάρχουν. γ) Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ και ενδεχόμενεσ 

υποχρεϊςεισ: Η εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά από 1/1/2016 και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν είναι δυνατό να προβλεφκοφν. δ) Δεςμεφςεισ 

για παροχζσ ςε εργαηόμενουσ μετά τθν ζξοδο: Δεν υπάρχουν. ε) Επίδικεσ υποκζςεισ: Δεν υπάρχουν.

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 17

Δεν υπάρχουν ςθμαντικά κονδφλια εςόδων και εξόδων ςτθν περίοδο που επθρεάηουν τα αποτελζςματα.

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 18

Δεν ενςωματϊκθκαν

 

                                  Κατερίνθ 30 Ιουνίου 2022

Δεκαεννζα (19) άτομα

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 25

Δεν χορθγικθκαν προκαταβολζσ & πιςτϊςεισ ςτον διαχειριςτι τθσ εταιρείασ

Άλλεσ θμειϊςεισ με ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων



Πεπιγπαθή Γήπεδα Κηίπια
Μησανολογικόρ 

εξοπλιζμόρ

Λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ

Άςλα πάγια 

ζηοισεία 
Πεπιγπαθή Γήπεδα Κηίπια

Μησανολογικόρ 

εξοπλιζμόρ

Λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ

Άςλα πάγια 

ζηοισεία 

Αξία κηήζεωρ Αξία κηήζεωρ 

Υπόλοιπο 1.1.2020 219.520,00 2.336.886,89 21.124,47 151.521,56 594.460,53 Υπόλοιπο 1.1.2021 219.520,00 2.336.886,89 21.124,47 154.582,23 594.460,53

Πποζθήκερ πεπιόδος 3.060,67 Πποζθήκερ πεπιόδος 1.895,20 3.831,67

Κεθαλαιοποίηζη ηόκων Κεθαλαιοποίηζη ηόκων

Διαθοπά αναπποζαπμογήρ Διαθοπά αναπποζαπμογήρ

Μειώζειρ πεπιόδος Μειώζειρ πεπιόδος

Μεηαθοπέρ πεπιόδος Μεηαθοπέρ πεπιόδος

Υπόλοιπο 31.12.2020 219.520,00 2.336.886,89 21.124,47 154.582,23 594.460,53 Υπόλοιπο 31.12.2021 219.520,00 2.336.886,89 23.019,67 158.413,90 594.460,53

Σωπεςμένερ αποζβέζειρ & απομειώζειρ Σωπεςμένερ αποζβέζειρ & απομειώζειρ

Υπόλοιπο 1.1.2020 677.697,16 18.343,37 151.502,10 448.978,46 Υπόλοιπο 1.1.2021 771.172,63 18.638,37 152.076,75 448.978,46

Αποζβέζειρ πεπιόδος 93.475,47 295,00 574,65 Αποζβέζειρ πεπιόδος 93.475,47 389,76 4.095,57

Διαθοπά αναπποζαπμογήρ Διαθοπά αναπποζαπμογήρ

Μειώζειρ αποζβέζεων πεπιόδος Μειώζειρ αποζβέζεων πεπιόδος

Απομειώζειρ πεπιόδος Απομειώζειρ πεπιόδος

Αναζηποθέρ απομειώζεων πεπιόδος Αναζηποθέρ απομειώζεων πεπιόδος

Μεηαθοπέρ πεπιόδος Μεηαθοπέρ πεπιόδος

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 771.172,63 18.638,37 152.076,75 448.978,46 Υπόλοιπο 31.12.2021 0,00 864.648,10 19.028,13 156.172,32 448.978,46

Καθαπή λογιζηική αξία 31.12.2020 219.520,00 1.565.714,26 2.486,10 2.505,48 145.482,07 Καθαπή λογιζηική αξία 31.12.2021 219.520,00 1.472.238,79 3.991,54 2.241,58 145.482,07

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ


