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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 

«GOODHEART PRODUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

        ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

 

Κύριοι Εταίροι, 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τις 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις , που αφορούν την διαχειριστική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2018 μέχρι και τη 31η 

Δεκεμβρίου 2018 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από τους Διαχειριστές πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις. 

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το 2020 ήταν: 

 Η εταιρεία συστάθηκε την 22/07/2016, Συνεπώς, είναι η πεμπτη φορά που συντάσσει οικονομικές καταστάσεις. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  ανήλθε στα 135 χιλ.  ευρώ και παρουσίασε ζημία ύψους 19 χιλ. Ευρώ, αντί 

τζίρου 166 χιλ και κερδών 1 χιλ την προηγούμενη χρήση. Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι  η Εταιρεία 

πέτυχε  τους στόχους της, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη δυσχερή  κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας. 

 

  Οικονομική θέση της Εταιρείας 

Οι βασικοί αριθμοδείκτες  που εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρείας  

 κατά το τέλος του 2020, διαμορφώθηκαν σε σύγκριση µε το προηγούμενο έτος, ως εξής: 

Α.           

  Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης         

    31/12/2020 % 31/12/2019 % 

1 Αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.       

            

  Κυκλοφορούν ενεργητικό 24.183,09 76% 23.022,77 74% 

  Σύνολο ενεργητικού 31.704,82   30.942,51   

            

  Πάγιο ενεργητικό 7.521,73 24% 7.919,74 26% 

  Σύνολο ενεργητικού 31.704,82   30.942,51   

            

2 Οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.         

            

  Ίδια κεφάλαια -17.102,63 -35% 1.560,45 5% 

  Σύνολο υποχρεώσεων 48.807,45   29.382,06   

            

3 Δανειακή εξάρτηση της εταιρείας         

            

  Σύνολο υποχρεώσεων 48.807,45 154% 29.382,06 95% 

  Σύνολο παθητικού 31.704,82   30.942,51   

            

  Ίδια κεφάλαια -17.102,63 -54% 1.560,45 5% 

  Σύνολο παθητικού 31.704,82   30.942,51   

            

4 Βαθμός χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.       

            

  Ίδια κεφάλαια -17.102,63 
-

227% 
1.560,45 20% 

  Πάγιο ενεργητικό 7.521,73   7.919,74   

            

5 Κεφάλαιο Κίνησης. Δυνατότητα κάλυψης βραχ/σμων υποχρ. με στοιχεία του κυκλ/ντος ενεργητικού.     
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  Κυκλοφορούν ενεργητικό + μεταβατ. Ενεργ. 24.183,09 50% 23.022,77 78% 

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις + μεταβ. παθ. 48.807,45   29.382,06   

            

            

            

Β. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας         

            

1 Απόδοση εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.       

            

  Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -18.663,08 -14% 1.288,15 1% 

  Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 134.358,82   166.171,46   

            

2 Συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα       

            

  Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -18.663,08 -14% 1.288,15 1% 

  Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 134.358,82   166.171,46   

            

3 Αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.         

            

  Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -18.663,08 109% 1.288,15 83% 

  Ίδια κεφάλαια -17.102,63   1.560,45   

            

4 Ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.       

            

  Μικτά αποτελέσματα -6.261,11 -5% 45.763,28 28% 

  Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 134.358,82   166.171,46   

            

 

 

Οι οικονομικοί της δείκτες είναι  ικανοποιητικοί, αν ληφθούν μάλιστα υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες που 

αφορούν τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. 

 

 

 Προβλεπόμενη πορεία 

Για την επόμενη χρήση προβλέπεται: 

Να ξεκινήσει η καλή πορεία της εταιρείας, με άνοιγμα νέων αγορών και  με ανάλογη φυσικά αύξηση του κύκλου εργασιών και 

των κερδών της εταιρείας. 

 

  

Υποκαταστήματα 

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 

  

 Οι λογιστικές αρχές  

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 22 Ιουλίου - 

31Δεκεμβρίου 2020, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο αυτής της Έκθεσης. 

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 (α) Πιστωτικός  κίνδυνος.  Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι  πωλήσεις  γίνονται με 

μεγάλο ποσοστό σε φορείς Δημοσίουή ή με προείσπραξη με συνέπεια ο κίνδυνος απωλειών να είναι ιδιαίτερα μικρός.  

(β) Κίνδυνος  ρευστότητας . Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και µέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 

ταμειακών πόρων.  
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(γ) Κίνδυνος  ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των  επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν έχει 

σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.  

(δ) Κίνδυνος  αποθεμάτων .Η εταιρεία δεν διαθέτει αξιόλογα αποθέματα. 

. 

(ε) Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους και αβεβαιότητες πέραν αυτών που αντιμετωπίζει   το παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα στα πλαίσια της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας. 

 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν ουσιώδη μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31/12/2016 

γεγονότα, που να αφορούν  την Εταιρεία .  

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, με βάση και όσα προαναφέρθηκαν, σας καλώ να εγκρίνετε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Καισαριανή , 10 Αυγούστου 2021 

 

Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών 

Διαχείρισης 

 

Ο Διαχειριστής 

 

 

Λουκατάρης Χρήστος 

ΑΕ120543 

 

  

1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31/12/2020 

  2020   2019 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Λοιπός εξοπλισμός 7.521,73   7.919,74 

Επενδύσεις σε ακίνητα 0   0 

Σύνολο 7.521,73   7.919,74 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 7.521,73   7.919,74 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα       

Εμπορεύματα 8.750,11   7.543,87 

Σύνολο 8.750,11   7.543,87 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 30987.98   4.491,81 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15.432,98   10.987,09 

Σύνολο 15.432,98   15.478,90 

Σύνολο κυκλοφορούντων 24.183,09   23.022,77 

Σύνολο ενεργητικού 31.704,82   30.942,51 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 100,00   100,00 

Σύνολο 100,00   100,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 0,00   0,00 

Αποτελέσματα εις νέο -17.202,63   1.460,45 
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Σύνολο -17.202,63   1.460,45 

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00   0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης -17.102,63   1.560,45 

Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις 35657,45   28090,04 

Λοιποί φόροι και τέλη 2.529,39   750,84 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 10.620,61   541,18 

Λοιπές υποχρεώσεις       

Σύνολο 48.807,45   29.382,06 

        

Σύνολο υποχρεώσεων 48.807,45   29.382,06 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 31.704,82   30.942,51 

  0,00   0,00 

        

        

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 134.358,82   166.171,46 

Κόστος πωλήσεων 140.619,93   120.408,18 

Μικτό αποτέλεσμα -6.261,11   45.763,28 

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00   0,00 

  -6.261,11   45.763,28 

Έξοδα διοίκησης -11.853,33   -44.152,56 

Έξοδα διάθεσης 0   0 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 0,00   0,00 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00   0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00   400,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -18.114,44   2.010,72 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00   0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -548,64   0,00 

Αποτέλεσμα προ φόρων -18.663,08   2.010,72 

Φόροι εισοδήματος 0,00   722,57 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -18.663,08   1.288,15 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 7 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

 

α) Επωνυμία: GOODHEART PRODUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    

β) Νομικός τύπος: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.1.2020 - 31.12.2020 

            δ) Διεύθυνση της έδρας: Φορμίωνος 79  ,Καισαριανή Τ. Κ. 16121 

            ε) Γ. Ε. ΜΗ.: 139594603000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία  πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β  

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 

4308/2014 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της 

Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει πλήρη ισολογισμό και πλήρη 

κατάσταση αποτελεσμάτων.  

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 Εγγυήσεις . 

Οι   φορολογικές  δηλώσεις  για τις χρήσεις  2016 ως 2020   δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. 

 

5. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν ουσιώδη μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31/12/2020 

γεγονότα, που να αφορούν  την Εταιρεία.  

Οι παρούσες  Ετήσιες  Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από τον Διαχειριστή στις 

10 Αυγούστου 2021  και έχουν υπογραφεί εκ μέρους του, από τους κάτωθι: 

 

                              Ο Διαχειριστής                                                                                           Ο Λογιστής 

                           Χήστος Λουκατάρης                                                                               Στεφανίδης Βασίλειος 

                           ΑΔΤ ΑΕ120543                                                                                            ΑΔΤ ΑΒ219256 

                                                        

                                                                                                                                       Αρ.Αδ.ΟΕΕ Α’τάξης 19058 


