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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 9/19-08-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» 

 

Αξηζ. Απνθ.37/ 2021 Θέκα: 2
ν
  

Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο  ρξήζεο 01/01/2020-31/12/2020 

 

ήκεξα 19 Απγνύζηνπ 2021, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:05 κ.κ ζπλήιζε ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.», πνπ έρεη 

έδξα ζηα Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 

090090279 ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπσο ηζρύεη θαη κε ηελ 426 εγθύθιην ηνπ 

ΤΠΔ, ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 629/16-08-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, πνπ ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (6) έμη κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Δπζηξαηία 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

 

 



 

Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 2
ν
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

 

ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 28 & ηνπ άξζξνπ 35   ηνπ θαηαζηαηηθνύ 

ηεο εηαηξίαο αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  κεηαμύ άιισλ απνηειεί ην 

θιείζηκν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ε ππνβνιή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ηνπ κεηόρνπ. Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ Ν. 

2190/1920 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θάζε εηαηξίαο έρνπλ ζπιινγηθά ην θαζήθνλ θαη ηελ επζύλε έλαληη ηεο 

εηαηξίαο λα εμαζθαιίζνπλ όηη νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί θαη ε εηήζηα έθζεζε πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α,42β,42γ,42δ,42ε, 43 & 43α ηνπ 

Ν.2190/1920, ζπληάζζνληαη θαη δεκνζηεύνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 

2190/1920 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ (Ν.4548/2018). Δπίζεο, ε εηαηξεία εκπίπηεη ζηηο 

νληόηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2
α
 ηνπ άξζξνπ 1 θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κηθξώλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λόκνπ 4308/2014 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λόκνπ 4403/2016.  

 

Γη’ απηό  ππνβάιισ ζην ώκα, ηηο επηζπλαπηόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» (Ιζνινγηζκό, Καηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ θαη Πξνζάξηεκα) γηα ηελ   ρξήζε από 01/01/2020 - 31/12/2020, νη 

νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Καηάζηαζη σπημαηοοικονομικήρ θέζηρ (Ιζολογιζμόρ) ηηρ «ΛΟΤΣΡΑ 

ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α.» ηηρ 31/12/2020 

 
 



2 Καηάζηαζη αποηελεζμάηων ηηρ «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ 

ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α.» ηηρ πεπιόδος 1/1 - 31/12/2020 

 

2020 2019

660.146,55 1.535.832,09

757.931,14 1.318.865,36

-97.784,59 216.966,73

139.608,12 179.591,26

41.823,53 396.557,99

270.703,73 354.309,61

35.526,75 95.257,96

10.194,91 71.169,04

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 7.086,00 29.799,26

-267.515,86 -94.379,36

20,82 2.076,20

7.084,17 26.191,92

-274.579,21 -118.495,08

- -

-274.579,21 -118.495,08

Αποτελέςματα προ τόκων και φόρων

Έξοδα διοίκθςθσ

Έξοδα διάκεςθσ

Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε ΕΥΡΩ

Κφκλοσ εργαςιών (κακαρόσ)

Κόςτοσ πωλιςεων

Μικτό αποτέλεςμα

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα

Αποτελέςματα μετά από φόρουσ

Φόροι ειςοδιματοσ

Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα

Αποτελέςματα προ φόρων

 

3. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ (ΗΜΕΙΩΕΙ) ΕΠΙ ΣΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 

1. Πληποθοπίερ ζσεηικέρ με ηην Εηαιπεία 
 

α) Δπσλπκία: Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Μνλνκεηνρηθή Α.Δ. Ο.Σ.Α. 

β) Ννκηθόο ηύπνο: Αλώλπκε εηαηξεία Ο.Σ.Α. 

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 01/01/2020 – 31/12/2020 

δ) Γηεύζπλζε ηεο έδξαο: Λνπηξά Λνπηξαθίνπ, Αξηδαία, Σ.Κ. 584 00 

ε) ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 69112/57/Β/09/16 

ζη) Η δηνίθεζε εθηηκά όηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη 

ελδεδεηγκέλε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

δ) Η εηαηξεία εκπίπηεη ζηηο νληόηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2(α) ηνπ άξζξνπ 1 θαη 

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξώλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λόκνπ 

4308/2014. 

ε) Η δηνίθεζε δειώλεη όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ην λόκν 4308/2014. 

ζ) Σα πνζά ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξώ (€), πνπ απνηειεί 

ην ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ηεο Δηαηξείαο. 

η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 



 

2. Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο 

 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθώλ 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 εηήζην ζπληειεζηή 

απόζβεζεο 4% πνπ αληαλαθιά ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

 

2. 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 απνζβέλνληαη κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο 

απόζβεζεο, πνπ αληαλαθινύλ ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο: 

α/α Πεξηγξαθή πληειεζηήο απόζβεζεο 

(1) Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 10% 

(2) Μεηαθνξηθά κέζα 12% 

(3) Δμνπιηζκόο Η/Τ 20% 

3. Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο. 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο: 

α) ηα άπια ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή επηκεηξώληαη 

ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ 

θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Η 

απόζβεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ κε ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο 

γίλεηαη εληόο ηνπ ρξόλνπ απηνύ. Γηα ηα ζηνηρεία ρσξίο ζπκβαηηθά 

θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο, νη απνζβέζεηο δηελεξγνύληαη κε βάζε ηελ 

εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

β) Σα άπια ζηνηρεία κε απεξηόξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή, ή κε σθέιηκε 

νηθνλνκηθή δσή πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηόπηζηα, επηκεηξώληαη 

ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο κε ζπληειεζηή απόζβεζεο 10%, θαη 

κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη 

κόληκνπ ραξαθηήξα. 

4. 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. 

5. Σα πάζεο θύζεσο απνζέκαηα (έηνηκα θαη εκηηειή, εκπνξεύκαηα, πξώηεο ύιεο θαη 

πιηθά, βηνινγηθά απνζέκαηα) επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία, κεηαμύ αμίαο 

θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θόζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνύ όξνπ. Οη 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.  

6. Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο 

κείνλ ηηο εθηηκώκελεο δεκίεο απνκείσζεο. 

7. 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. 

8. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη 

κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά. 

9. 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 

απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα έμνδα 

βαξύλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

10. Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη 

κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην 

δηαθαλνληζκό ηνπο. 

11. 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. 

12. Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη βάζεη ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ γηα θόξν 

εηζνδήκαηνο θαη πξνζαπμήζεηο.  

13. 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. Δλαιιαθηηθά θαη όηαλ δελ ππάξρεη νπζηώδεο 

επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 

επηκεηξώληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο ζύκβαζεο. Σα έζνδα από ηόθνπο 

ινγίδνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. 



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

δνπιεπκέλνπ. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Η δηόξζσζε ησλ ιαζώλ δηελεξγείηαη άκεζα θαηά ηνλ εληνπηζκό ηνπο. 

 

3. Αλαιύζεηο θνλδπιίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

3.1. Eλζώκαηα πάγηα 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ θίλεζε 

θαη ηε ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ. 

 

Σημείωση: 

Σν θνλδύιη ηνπ Ιζνινγηζκνύ «Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό 

θαηαζθεπή» πνζνύ € 123.793,75 (ζεκεηώζεθε κεηαβνιή εληόο ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο), αθνξά ζε πξνθαηαβνιέο θαηαζθεπήο πδξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ ε 

νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ εθηηκάηαη όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ηεο επόκελεο 

ρξήζεο. 

 

 

 



3.2. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο θαη ελδερόκελεο επηβαξύλζεηο 

(ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο) εθηόο ηζνινγηζκνύ 

(1) Οη δεζκεύζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

αθνξνύλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ 

2112/20. 

(2) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο από 2010 (ρξνλνινγία ζπζηάζεσο) έσο 

2020. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ 

έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Η Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ 

πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε 

κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα 

απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. 

(3) Καηά ηεο Δηαηξείαο έρνπλ αζθεζεί αγσγέο από ηξίηνπο, δηεθδηθώληαο 

απνδεκηώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 55.119,11. Η ηειηθή έθβαζε ησλ αγσγώλ 

απηώλ δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνύηνπ, 

δελ έρεη ζρεκαηηζηεί νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε 

ζρέζε κε ηηο αγσγέο απηέο. 

(4) Τπνζήθεο 

Αξ. Κηεκ. 8898/Α 5722 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 25.787,70 

κεηαι. δξρ. (από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-

1984) 

Αξ. Κηεκ. 8897/Α 27.685 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 1.223.307 

δξρ. (από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-1984)  

Αξ. Κηεκ. 8896/Α 10.470 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 11.124.000 

δξρ. (από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-1984)  

Αξ. Κηεκ. 

10057/5649/Α 

3868 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 1.336.800 

κεηαι. δξρ. (από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-

1984) 

Αξ. Κηεκ. 8895/Α 10635 η.κ.  1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 5.859.000 

δξρ. (από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-1984) 

Αξ. Κηεκ. 8901/Α 1008 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 2.116,80 

κεηαι. δξρ. (από ηελ αγνξά,ελεγξάθε 05-12-

1984)  

Αξ. Κηεκ. 8900/Α 2315 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ Διι. Γεκνζίνπ γηα 41.670 

δξρ. (από ηελ αγνξά, ελεγξάθε 05-12-1984) 

Αξ. Κηεκ. 8899/Α 10178 η.κ. 1
ε
 ππνζήθε ππέξ ΓΟΤ Έδεζζαο, πνζνύ € 

217.614,86 

 

 

 



3.3. Έζνδα ή έμνδα ηδηαηηέξνπ ύςνπο ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο 

 

Ανάλςζη εζόδων: 

Πεξηγξαθή Λνγαξηαζκνύ  Υξήζε 2020 Υξήζε 2019 

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ: € 660.146,55 1.535.832,09 

Έζνδα παξεπόκελσλ αζρνιηώλ: € 139.608,12 179.591,26 

Έζνδα θεθαιαίσλ: € 20,82 2.076,20 

 

Ανάλςζη εξόδων: 

Πεξηγξαθή Λνγαξηαζκνύ  Υξήζε 2020 Υξήζε 2019 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ: € 503.899,97 896.127,66 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ: € 93.618,82 70.220,36 

Παξνρέο ηξίησλ: € 284.783,29 432.498,92 

Φόξνη – Σέιε: € 86.136,28 149.039,47 

Γηάθνξα έμνδα: € 78.567,89 195.304,02 

Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα: € 7.084,17 26.191,92 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ: €    113.022,09    108.997,09 

 

3.4 Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ 

 

Ο κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε 30 άηνκα, 6 κόληκνπο 

απαζρνινύκελνπο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ελώ πξνζιήθζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

126 άηνκα θαη απαζρνιήζεθαλ 178 (αθνξά θαη πξνζσπηθό πνπ πξνζιήθζεθε ην 

πξνεγνύκελν έηνο θαη νη ζπκβάζεηο ηνπο νινθιεξώζεθαλ θαηά ην 2020) . πλνιηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 8.903 εκεξνκίζζηα 

 

ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2019 ν κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε 53 

άηνκα, 6 κόληκνπο απαζρνινύκελνπο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ελώ πξνζιήθζεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο 253 άηνκα, απαζρνιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2019 κε 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 303 άηνκα(αθνξά θαη πξνζσπηθό πνπ πξνζιήθζεθε ην 

πξνεγνύκελν έηνο θαη νη ζπκβάζεηο ηνπο νινθιεξώζεθαλ θαηά ην 2019) . πλνιηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 15.934 εκεξνκίζζηα. 

 

3.5. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

Ο νηθνλνκηθόο αληίθηππνο ιόγσ ηεο πξσηόγλσξεο παλδεκίαο ηνπ  COVID-19 

ζπλερίζηεθε θαη ην έηνο 2021. Με ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο ηνπ 2020 ε εηαηξία παξέκεηλε 

ζε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κε δεκόζηα εληνιή γηα ην δηάζηεκα από 01-01-2021 

έσο θαη 31-05-2021. Σν πιήγκα ήηαλ κεγάιν ηόζν γηα ηελ ίδηα όζν θαη γηα όιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ. Σα έζνδα ηεο από 

ηελ πώιεζε ησλ ηακαηηθώλ εηζηηεξίσλ ήην κεδεληθά, ελώ κεηώζεθαλ θαη ηα 

εηζνδήκαηα ηεο από κηζζώκαηα αθηλήησλ, όπσο νξίζηεθε κε ζρεηηθή λνκνζεζία. Με 

ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο ε εθαξκνγή ησλ πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ γηα ηηο 



Μνλάδεο Ιακαηηθήο Θεξαπείαο εμαθνινπζεί λα είλαη ππνρξεσηηθή. Δλδεηθηηθά ηα 

κέηξα πνπ νθείιεη λα ηεξεί θαη επεξεάδνπλ ζε κέγηζην βαζκό ηελ κείσζε ησλ 

εζόδσλ ηεο, είλαη ε απόζηαζε 1 ώξαο αλάκεζα ζηα ξαληεβνύ ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

γηα ηνλ αλαγθαίν θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ηνπο, κεηώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν 

ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ ξαληεβνύ. Δπηπξόζζεηα, ε είζνδνο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνύ 

ινπόκελσλ ζηηο εμσηεξηθέο νκαδηθέο πηζίλεο θαη θαηαξξάθηεο γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

ζπλσζηηζκνύ, ε ππνρξεσηηθή ζεξκνκέηξεζε θαηά ηελ είζνδν ησλ ινπόκελσλ θαη ε 

ηαθηηθή, ζπλερήο απνιύκαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νδεγνύλ  ζε κείσζε ησλ 

εζόδσλ κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο.  

Ωζηόζν, ε ξνή ησλ επηζθεπηώλ από ην δηάζηεκα ηεο επαλαιεηηνπξγίαο θαη έπεηηα θαη 

ην γεγνλόο όηη ηα Λνπηξά απνηεινύλ αζθαιή πξννξηζκό ηνλ νπνίν εκπηζηεύνληαη νη 

ινπόκελνη δεκηνπξγεί αηζηνδνμία θαη νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζην λα εληείλεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο λα πξνιάβεη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο.  

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηε ζπλέρεηα αθνύ έιαβε  ην ιόγν, 

αλάθεξε  ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όηη όπσο πξνθύπηεη από ηνλ 

επηζπλαπηόκελν  ηζνινγηζκό, ε εηαηξεία θαηά ηελ  ρξήζε από 01/01/2020 - 

31/12/2020, παξνπζίαζε δεκία πξν θόξσλ πνπ αλέξρνληαη ζε  -274.579,21 επξώ, 

έλαληη δεκίαο  -118.495,08 επξώ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 01/01/2019-31/12/2019.  

Η δεκία κεηά θόξσλ αλήιζε ζην πνζό ησλ -274.579,21 επξώ έλαληη -118.495,08 

επξώ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. 

Τπόινηπν δεκηώλ εηο λέν -274.579,21 επξώ 

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα απνθαλζνύκε γηα ην εάλ νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α,42β,42γ,42δ,42ε, 43 ηνπ 

Ν.2190/1920,όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ζπληάρζεθαλ θαη δεκνζηεύνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ θαη ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ην λόκν 4308/2014. 

 

Καη θάιεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη  αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ 

ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηηο επηζπλαπηόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ  

ρξήζε από 01/01/2020 - 31/12/2020 ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

Α.Δ» (Ιζνινγηζκό, Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη Πξνζάξηεκα) όπσο 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο, θαζώο θαη ηελ θείκελε 

ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ Ν.2190/1920 θαη Ν.4548/2018, πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ 

όπσο ηζρύεη ζήκεξα 

 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι    ομόθωνα   

 

Α. Δγθξίλεη ηηο επηζπλαπηόκελεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο   ρξήζεο από 

01/01/2020 - 31/12/2020 ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ» όπσο 

αλαιύζεθαλ ζην εηζαγσγηθό ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο, θαζώο νη  ελ ιόγσ  



νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζπληάρζεθαλ  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 2190/1920 

πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ, όπσο ηζρύεη ζήκεξα θαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην λόκν 

4308/2014 θαη εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο από 01/01/2020 - 

31/12/2020, ηεο  « Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» . 

 

Β. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν λα δηαζθαιίζεη θαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

(Ιζνινγηζκό, Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη Πξνζάξηεκα)  ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 2190/1920 θαη Ν4548/2018 πεξί αλσλύκσλ εηαηξηώλ θαη ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ην λόκν 4308/2014 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 

4403/2016. 

 

Γ. Σέινο απνθαζίδεηε λα ππνγξάςνπλ ζύκθσλα κε ην λόκν, άξζξν 42α παξάγξαθνο 

5 ηνπ Ν. 2190/1920, ηηο σο άλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, ν Πξόεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ε 

Πξντζηάκελε ηνπ ινγηζηεξίνπ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζ. 37/2021 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..                                            Σα Μέιε 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Λνπηξά  19/08/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 

 

 


