
Περιουσιακά στοιχεία 2020 2019

Πάγια
1

η 
28.375,81 25.570,01

Μείον: Αποσβεσμένα -14.628,73 -8.762,99

Απομειωμένα 0,00 -14.628,73 0,00 -8.762,99

Αποθέματα 0,00 0,00

Απαιτήσεις 307.652,65 459.162,59

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 1.133.763,14 453.940,71

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 5.880,05 40.630,84

Λοιπά 639,15 66,15

Σύνολο ενεργητικού 1.461.682,07 970.607,31

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις 2020 2019

Κεφάλαια και αποθεματικά 355.220,15 202.846,95

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 726.200,59 664.433,73

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 380.261,33 103.326,63

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 1.461.682,07 970.607,31

0,00 0,00

2020 2019

884.186,64 681.924,54

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-193.803,04 -133.268,81

-5.865,74 -5.946,01

-419.184,94 -318.147,93

0,00 47,41

1.540,30 1.224,10

266.873,22 225.833,30

-64.500,02 -54.737,23

202.373,20 171.096,07

0,00 0,00
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Παροχές σε εργαζόμενους

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ

δτ: AgroApps
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. :  000134419006000

6η Εταιρική Χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Λοιπά συνήθη έσοδα

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Αρ.Αδ.: 007789 Α Τάξης

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

Αποτέλεσμα προ φόρων

Φόροι

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

 Ανδρέας Πετρίδης

ΑΔΤ : ΑΜ263954



Διάταξη ν.4308/2014 Απάντηση

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ)

άρθρου 29)

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της

οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου

29)

Επιπτώσεις Covid -19

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (παρ.34

άρθρου 29)

Σημειώσεις
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(Βάσει των διατάξεων του ΆΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ

δτ: AgroApps

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. :  000134419006000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

6η Εταιρική Χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ο Λογιστής

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

1η Ιανουαρίου  - 31 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 54-56  , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ: 54655

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. :  000134419006000

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Όχι

Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ του άρθρου 2 του

νόμου 4308/2014.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον

νόμο 4308/2014.

Oι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή της συνέχισης

της δραστηριότητας (going concern).

Έχει συνταχθεί ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων.

Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) & Covid-19.

Η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, για την επιχείρηση κρίνεται ως μεταγενέστερο μη

διορθωτικό γεγονός (non – adjusting event), που ωστόσο δεν επηρεάζει τη λειτουργία της και την

δυνατότητα της, να συνεχίσει απρόσκοπτα την δραστηριότητά της. Ως εκ τούτου δεν θίγεται

θεμελιώδης αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).

Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγο του αντικειμένου δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Οι όποιες καθυστερήσεις στις περιόδους των lockdown δημιουργούν μικρές καθυστερήσεις στον

προγραμματισμό των εργασιών οι οποίες μέχρι σήμερα αναπληρώνονται χωρίς πρόβλημα.

Από τα γεγονότα μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού ΔΕΝ προκύπτουν

αβεβαιότητες που να επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία της επιχείρησης.

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει επαρκές σχέδιο για την επιχειρησιακή της συνέχεια (business

continuity), με εναλλακτικές διαδικασίες λειτουργίας, προκειμένου να υποστηρίξη την λειτουργία

της στην εποχή της πανδημίας.

Covid-19 – Χρησιμοποίηση ευνοϊκών διατάξεων

Η επιχείρηση από τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγο της πανδημίας έλαβε από τη δράση

της «επιστρεπτέας προκαταβολής » :

Με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα ποσό 23.373,69 ευρώ, αποτελεί μη επιστρεπτέα ενίσχυση που θα

εμφανιστεί στα έσοδα της χρήσης 2021.

Η επιχείρηση ωφελήθηκε από το μέτρο ενίσχυσης των επιχειρήσεων με το ποσό των οκτακοσίων

ευρώ (800,00€).

Η επιχείρηση ωφελήθηκε το ποσό των εξακοσίων σαράντα ευρώ (640,00€) ευρώ από το μέτρο της

έκπτωσης ενοικίου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Νοέμβριο, Δεκέμβριος 2020.

Χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού σε έναν εργαζόμενο με συνολικό αριθμό ημερών αδείας οχτώ

(8).

Covid-19 – Λοιπές επιπτώσεις 

Οι περιορισμοί στα ταξίδια, τις μετακινήσει και στις εγκαταστάσεις των πελατών μας

δημιούργησαν εμπόδια στην ομαλή ανάπτυξη των εργασιών μας τα οποία και ξεπερνάμε

σταδιακά.

 Ανδρέας Πετρίδης

ΑΔΤ : ΑΜ263954

Αρ.Αδ.: 007789 Α Τάξης


