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Έκθεση των Εκκαθαριστών  της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & 

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ ΑΕ» επί των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01/01/2020 – 14/7/2020 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2020 η εταιρεία εισήλθε σε καθεστώς Λύσης - Εκκαθάρισης 

από την 15/7/2020 και ορίστηκαν εκκαθαριστές οι υπογράφοντες. Οι παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τις ρευστοποιήσιμες αξίες και αφορούν την τελευταία περίοδο 01.01-14.07.2020 και σας τις 

υποβάλλουμε συννημένα προς έγκριση σας. 

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της 
θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της. 
1.1  Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου. 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας μέχρι και την 14/07/2020 ήταν η εισαγωγή και εμπορία κλιματιστικών μηχανημάτων του 

παγκοσμίως γνωστού Ιαπωνικού εργοστασίου SHARP CORPORATION. 

Εφεξής από 15.07.2020 η εταιρεία βρίσκεται Υπό Εκκαθαριση. 

1.2 Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 
Η εταιρεία σκοπό έχει να ρευστοποιήσει το σύνολο του ενεργητικού της προκειμένου να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεων 

της και εν συνεχεία να αποδώσει τυχόν θετική διαφορά στους μετόχους της. 

1.3 Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
Η εταιρεία μέχρι και την 14.07.2020 διοικούταν από το διοικητικό συμβούλιο και το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης 

εξυπηρετούταν από σχεδιασμένο οργανόγραμμα με πλήρη κάλυψη όλων των κύριων (τμήμα πωλήσεων και τμήμα οικονομικού) 

αλλά και των επί μέρους λειτουργικών τμημάτων της εταιρείας. 

Εφεξής και την παρούσα έκθεση υπογράφουν απολογιστικά οι Εκκαθαριστές της ενώ για την διενέργεια των πράξεων της 

περιόδου  01/01/2020 – 14/7/2020 ευθύνη φέρει το τότε διοικητικό συμβούλιο. 

1.4 Πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της. 

Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2020 – 14/7/2020 δεν είναι συγκρίσιμα της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου 

01.01-31.12.2019 και παρουσιάζονται κατωτέρω. 

Τα ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις έφθασαν στο ποσό των 384.270,84 ευρώ εκ των οποίων οι εξαγωγές ανήλθαν στο ποσό 

των 50.812,00 ευρώ.  

Το σύνολο των ζημιών προ φόρων στη χρήση του 2020 έφθασε στο ποσό των 501.739,37 ευρώ σύμφωνα με τις συννημένες 

οικονομικές καταστάσεις . 

Όσον αφορά τα στοιχεία του Ισολογισμού, το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 9.664.685,27 ευρώ αναλυόμενο σε Πάγιο 

Ενεργητικό 1.481.330,78 ευρώ, αξία αποθεμάτων και προκαταβολών 117.894,41 ευρώ, απαιτήσεις 95.730,06 ευρώ, διαθέσιμα 

7.969.601,58 ευρώ, χρεόγραφα 1,26 ευρώ και προπληρωμένα  έξοδα ευρώ 127,18. 
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Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 
Τα στοιχεία του Παθητικού συνολικού ποσού 9.664.685,27 ευρώ αφορούν, υποχρεώσεις 236.633,88 ευρώ, προβλέψεις 

61.114,01 ευρώ και σύνολο καθαρής θέσης 9.366.937,38 ευρώ. 

Η παραπάνω διάρθρωση του ενεργητικού είναι ικανή να εξυπηρετήσει τους στόχους που έχει θέσει η Γενική Συνέλευση των 

μετόχων ώστε να αποπληρωθούν οι υποχρέωσεις και η θετική διαφορά να αποδοθεί στους μετόχους. 

2. Κυριότεροι κίνδυνοι 

Ο βασικός κίνδυνος της εταιρείας έγκειται στο γεγονός να ρευστοποιήσει άμεσα το ενεργητικό της με την χαμηλότερη ικανή 

ζημία προκειμένου να αποπληρωσει τις υποχρέωσεις και τη θετική διαφορά να αποδόσει στους μετόχους. 

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Γίνονται με επιμέλεια όλες οι ενέργειες που απαιτούνται από την εταιρεία για καθαρό περιβάλλον. Η εταιρεία είναι 

εγγεγραμμένη στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με Α.Μ.Π.925. 

4. Εργασιακά ζητήματα 

Η εταιρεία ακολουθεί μόνιμα : 

- Πολιτική ίσων ευκαιριών  

- Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων  

- Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης 

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) 

Δεν συντρέχει λόγος παρουσίασης αριθμοδεικτών λόγω της θέσης της εταιρείας σε Εκκαθάριση. 

6.Υποκαταστήματα 

H εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 

7. Επιπλέον πληροφόρηση 

Ακίνητα 

1.Οικόπεδο 2.503,45 τ.μ. επί της οδού Δημαράκη 10 Ρούφ, αγοράστηκε το έτος 1967.  

2.Οικόπεδο 1.575 τ.μ. επί της Λεωφόρου Κηφισού 42 Περιστέρι, αγοράστηκε το έτος 1973.  

3.Οικόπεδο 970,86 τ.μ. επί της Λεωφόρου Κηφισού 42α Περιστέρι, αγοράστηκε το έτος 1987. 

4.Κτίρια και εγκαταστάσεις 3.852 τ.μ. επί του οικοπέδου Λεωφόρου Κηφισού 42 Περιστέρι. 

5.Κτίρια και εγκαταστάσεις 3.413 τ.μ. επί του οικοπέδου Λεωφ. Κηφισού 42α Περιστέρι. 

6.Δύο αποθήκες 850 τ.μ. επί του οικοπέδου Δημαράκη 10 Ρούφ.  

8.Προοπτικές 

Από την 15/7/2020 η εταιρεία έχει τεθεί σε Λύση - Εκκαθάριση με ομόφωνη απόφαση των μετόχων. Οι εκκαθαριστές της 

εταιρείας έχουν αναλάβει προχωρούν σε ενέργειες προκειμένουν να ρευστοποιήσουν το σύνολο του ενεργητικού της ώστε να 

εξοφλήσουν το σύνολο των υποχρεώσεων της συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων αυτής και εν συνεχεία 

να αποδώσουν τυχόν θετική διαφορά στους μετόχους της. 
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ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 
Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 

9.Μερισματική πολιτική 

Το αποτέλεσμα της περιόδου 1.1.2020-14.7.2020 ανήλθε σε ζημιές ποσού € 501.739,37.  

10.Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 2020. 

Την 15.7.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2174139, η με αριθμό 

7852/15.7.2020 απόφαση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ, με την οποία εγκρίθηκε η λύση της εταιρίας σύμφωνα με την απόφαση της από 

30.6.2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

Οι συννημένες οικονομικές καταστάσεις της 14/07/2020 εγκρίθηκαν από τους Εκκαθαριστές την 30-9-2020 και έχουν θεωρηθεί. 

Με βάση τα προεκτεθέντα προτείνουμε (α) την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 14/07/2020 μετά της Εκθέσεως των 

Ορκωτών Λογιστών και (β) την συνολική διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Εκκαθαριστές. 

Παρακαλούμε για την λήψη αποφάσεως επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ.  ΑΙ 647872/11       Α.Δ.Τ.  ΑΚ 109951/11 Α.Δ.Τ. Ρ-646295
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Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  « (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της υπό εκκαθάριση εταιρείας «(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 14ης 

Ιουλίου 2020 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 

προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 

θέση της εταιρείας «(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» κατά την 14η 

Ιουλίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.   

Βάση γνώμης   

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες 

ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 

σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της εταορείας έχουν απεικονιστεί  

στην ρευστοποιήσιμη αξία εκτός από  τα  «Ακίνητα», για τα οποία σύμφωνα με την εκτίμηση των ορκωτών εκτιμητών, η αξία τους 

υπερβαίνει την αξία που απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας . Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη 

σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Ευθύνες των Εκκαθαριστών επί των οικονομικών καταστάσεων  

Οι Εκκαθαριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που καθορίζονται ως απαραίτητες, 
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Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, οι Εκκαθαριστές είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ικανότητας της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με 

τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν οι 

Εκκαθαριστές είτε προτίθεντε να ρευστοποιήσουν την Εταιρεία ή να διακόψουν τη δραστηριότητά της ή δεν έχουν άλλη 

ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 

περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος 

που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 

ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 

όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 

που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 

αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη 

εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας . 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τους Εκκαθαριστές.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τους Εκκαθαριστές της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με 

γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 

μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 

Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες 

συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Σελιδα  από  7 20



(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 
Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους Εκκαθαριστές, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς 

και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εκκαθαριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης Εκκαθαριστών, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης Εκκαθαριστών έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του 

άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 14.7.2020. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»  και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει  ουσιώδεις ανακρίβειες στην 

Έκθεση Διαχείρισης των Εκκαθαριστών.  

ΑΘΗΝΑ, 6/10/2020 

O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Α.Μ  Σ.Ο.Ε.Λ  14001 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΡΟΥΣΙ 

Σελιδα  από  8 20



(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 
Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 

Σελιδα  από  9 20



(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 
Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 
2.Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01-14.07.2020 
Ισολογισμός  

Σελιδα  από  10 20



(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 
Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 

ΖΑΜΠΑ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2020-14/7/2020   ΓΕΜΗ αρ. 249401000

      

Ποσά σε €  14.7.2020 31.12.2019

   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία     

Ενσώματα πάγια      

Ακίνητα   1.466.496,25  1.466.554,58

Μηχανολογικός εξοπλισμός   0,32  0,32

Λοιπός εξοπλισμός   14.834,21  16.204,34

Σύνολο   1.481.330,78  1.482.759,24

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   1.481.330,78  1.482.759,24

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία      

Αποθέματα      

Εμπορεύματα   114.884,74  549.928,56

Προκαταβολές για αποθέματα   3.009,67  0,00

Σύνολο   117.894,41  549.928,56

      

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές      

Εμπορικές απαιτήσεις   183.503,50  199.896,30

μειον προβλεψεις   -175.693,47                   0,00

Δουλευμένα έσοδα περιόδου   0,00  6.155,23

Λοιπές απαιτήσεις   105.694,20  118.073,61

μειον προβλεψεις   -17.774,17   0,00

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία   1,26  1,26

Προπληρωμένα έξοδα   127,18  5.573,44

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   7.969.601,58  7.823.144,42

Σύνολο   8.065.460,08  8.152.844,26

Σύνολο κυκλοφορούντων   8.183.354,49  8.702.772,82

Σύνολο ενεργητικού   9.664.685,27  10.185.532,06

Σελιδα  από  11 20



(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 
Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 

  
  

Καθαρή θέση      

Καταβλημένα κεφάλαια      

Κεφάλαιο   3.487.934,40  3.487.934,40

Υπέρ το άρτιο   155.605,87  155.605,87

Σύνολο   3.643.540,27  3.643.540,27

  
     

Διαφορές εύλογης αξίας      

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων   1.225,00  1.225,00

Σύνολο   1.225,00  1.225,00

      

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις 
νέο      

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   1.878.236,05  1.878.236,05

Αφορολόγητα αποθεματικά   593.719,70  593.719,70

Αποτελέσματα εις νέο   3.250.216,36  3.752.955,73

Σύνολο   5.722.172,11  6.224.911,48

Σύνολο καθαρής θέσης   9.366.937,38  9.869.676,75

Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους   61.114,01  61.114,01

Σύνολο   61.114,01  61.114,01

Υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   0,00  0,00

Σύνολο   0,00  0,00

      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Εμπορικές υποχρεώσεις   0,00  0,00

Φόρος εισοδήματος   0,00  0,00

Λοιποί φόροι και τέλη   22.436,02  6.084,52

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   9.314,26  16.213,15

Σελιδα  από  12 20



(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 
Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  

Λοιπές υποχρεώσεις   201.858,56  228.594,98

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   3.025,04  3.848,65

Σύνολο   236.633,88  254.741,30

Σύνολο υποχρεώσεων   236.633,88  254.741,30

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων 
και υποχρεώσεων   9.664.685,27  10.185.532,06

      

ΖΑΜΠΑ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

  01/01/2020-14/7/2020 ΓΕΜΗ αρ. 249401000

  

Ποσά σε €  01.01 -14.7.2020 01.01 - 31.12.2019

     

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  384.270,84  1.300.412,02

Κόστος πωλήσεων  -405.557,99  -1.036.438,69

Μικτό αποτέλεσμα  -21.287,15  263.973,33

    

Λοιπά συνήθη έσοδα  9.205,89  23.462,68

Σύνολο  -12.081,26  287.436,01

    

Έξοδα διοίκησης  -126.173,53  -230.477,82

Έξοδα διάθεσης  -350.518,92  -309.353,10

Λοιπά έξοδα και ζημιές  -2.103,04  -3.257,39

Κέρδη & ζημίες από διάθεση «μη κυκλοφορούντων» 
στοιχείων  -26.689,96  4.032,26

Λοιπά έσοδα και κέρδη  188,74  938,92

Σελιδα  από  13 20



(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 
Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 

3.Προσάρτημα της  «ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» την 14η Ιουλίου 2020 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  -517.377,97  -250.681,12

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  15.748,85  53.417,94

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -110,25  -480,62

Αποτέλεσμα προ φόρων  -501.739,37  -197.743,80

Φόροι εισοδήματος  0,00  0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  -501.739,37  -197.743,80

Επωνυμία.
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΖΑΜΠΑ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

(Παρ.3(α) άρθρου 29).  

Νομικός Τύπος. Ανώνυμη

(Παρ.3(β) άρθρου 29). Εταιρεία

Περίοδος αναφοράς.
01/01/2020-14/7/2020

(Παρ.3(γ) άρθρου 29).

Διεύθυνση Εδρας. ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 42

(Παρ.3(δ) άρθρου 29).  

Δημόσιο μητρώο. Γ.Ε.ΜΗ.

Σελιδα  από  14 20



(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 
Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01-14.07.2020 

(Παρ.3(ε) άρθρου 29). αρ. 249401000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Από την 15/7/2020 η εταιρεία έχει τεθεί σε Λύση

(Παρ.3(στ) άρθρου 29).

με ομόφωνη απόφαση των μετόχων. 
Ως εκ τούτου οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις δεν  έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 
(going concern). 

Εκκαθάριση. Από την 15/7/2020 η εταιρεία έχει τεθεί σε Λύση

(Παρ.3(ζ) άρθρου 29). με ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

Κατηγορία οντότητας. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου

(Παρ.3(η) άρθρου 29). 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία

   των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν.4308/2014.

Κατάρτιση χρηματοοικονομικων Οι παρούσες χρηματοικονομικές καταστάσεις 

καταστασεων. έχουν συνταχθεί σε πληρη συμφωνία με τον

(Παρ.3(θ) άρθρου 29). νόμο 4308/2014.

Παράγοντες που θέτουν σε

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις δεν έχει έχουν συνταχθεί 
με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern). 

κίνδυνο την προοπτική της

οντότητας ως συνεχιζομενη

δραστηριότητα.

(Παρ.4 άρθρου 29).

Συνοπτική αναφορά των 

1.Συνέπεια του γεγονότος ότι η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση  
κατ’ εφαρμογή της λογιστικής οδηγίες ΕΛΤΕ περί εφαρμογής των 
Ελληνικών λογιστικών προτύπων παρ. 17.1.7 τα περιουσιακά 
στοιχεία έχουν επιμετρηθεί στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες 
τους και οι υποχρεώσεις περιλαμβανομένων και των προβλέψεων 
έχουν επιμετρηθεί στα ποσά που αναμένεται να απαιτηθούν 
στον διακανονισμός τους. 

  

Η εταιρεία έλαβε υπόψη της την έκθεση εκτίμησης της καθαρής  
ρευστοποιήσιμης αξίας των ακινήτων της εταιρείας από 
ανεξάρτητους 
επαγγελματίες εκτιμητές η οποία  υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία 
του ακινήτου κατά την ημερομηνία ανφοράς. Οι εκκαθαριστές δεν 
επιμέτρησαν των ακίνητων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία διότι 
το όφελος που θα προέκυπτε από την επίμετρηση αυτή δεν μπορεί 
να  συνιστά  κατά τους εκκαθαριστές πραγματοποιηθέν 
κέρδος,παρά μόνο όταν πραγματοποιηθεί η πώληση τους. 
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2.Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν 
α)μεταβιβά-

  
ζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 
συνδέ-

  ονται με την κυριότητα τους,β)τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον

  
αγοραστή γ)τα οικονομικά οφέλη από την συναλλαγή μπορούν να 
επ-

  
ιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους 
στην

  
οντότητα.Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά 
συμ-

  
βόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και 
εφόσον

  θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού ανταλλάγματος

  της συναλλαγής.Εναλλακτικά όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση 

  στις οικονομικές καταστάσης τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και 

  
κατασκευαστικά συμβόλαια επιμετρώνται με την μέθοδο της 
ολοκληρ-

  ωμένης σύμβασης.Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάση της αρχής 

  του δεδουλευμένου.

   

  3.Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει

  της αρχής του δεδουλευμένου.

   

  4.Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική

  
αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι 
χρηματοοικονομικες

  
καταστάσεις με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την 
συναλ-

  λαγή.Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ι)τα νομισματικά στοιχεία

  μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του 

  
ισλολογισμού , ιι)τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε 
ξένο

  νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσης , μετατρέπονται με την

  
ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.Οι συναλλαγματικές διαφορές 
που

  προκύπτουν  από διακανοσιμό νομισματικών στοιχείων ή από την
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μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία 
μετατροπής

  κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά την σύνταξη προγενέστερων

  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ,αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα

  της περιόδου που προκύπτουν.

   

  
5.Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων 
φορων.

   

  6.Τα κονδύλια της καθαρής θέσης καταχωρούνται αρχικά και αποτιμ-

  ούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά που έχουν ληφθεί ή 

  καταβληθεί.

   

  7.Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών

  
αναγνωρίζονται αναδρομικά με την διόρθωση ι)των λογιστικών 
αξιών

  των περιουσιακών στοιχείων , των υποχρεώσεων , και της καθαρής 

  θέσης, σωρευτικά για την μεταβολή που προκύπτει κατά την έναρξη

  και λήξη της συγκριτικής και τρέχουσας περιόδου, ιι)των εσόδων των

  
κερδών , εξόδων και ζημιών όσον αφορά την επίδραση επί των 
λογισ-

  τικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

   

  8.Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην 

  περίοδο στην οποία διαπιστώνεται οτι προκύπτουν και επηρεάζουν

  
αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους  κατά περίπτωση.Οι 
αλ-

  λαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

   

   
9.Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό 
τους.

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της  

παραγράφου 2 του άρθρου 16. Δεν προέκυψε ανάγκη παρέκκλισης .
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(Παρ.6 άρθρου 29).  

Συσχέτιση περιουσιακού  

στοιχείου με περισσότερα από Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται

ένα κονδύλια του ισολογισμού. με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

(Παρ.7 άρθρου 29).  

Πίνακας ενσώματων και άυλων Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας παγίων

περιουσικών στοιχείων.  

(Παρ.8 άρθρου 29).
  

  
Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα Μηχ/κος Μεταφορικά Λοιπος Συνολο

 Γη Κτίρια Εξοπλ/μος Μεσα Εξοπλ/μος Παγιων

Αξία κτήσης 31/12/2019 1.464.171,02 1.732.363,27 2.592,29 84.474,14 155.348,28 3.438.949,00

Προσθήκες 0 0 0 0 0 0

Πωλήσεις 0 0 0 0,01 0 0,01

Αποσβέσεις εως 31/12/2019 0,00 1.729.979,71 2.591,97 70.055,68 153.562,40 1.956.189,76

Καθαρές ρευστοποιήσιμες 
αξίες 14/07/2020

1.464.171,02 2.325,23 0,32 13.249,38 1.584,83 1.481.330,78

Περίπτωση επιμέτρησης στην  

εύλογη αξία. Δε συνέτρεξε περίπτωση επιμέτρησης στην ευλογη αξία .

(Παρ.10 άρθρου 29).  

Χρέος της οντότητας το οποίο  

καλύπτεται από εξασφαλίσεις. Δεν υφίσταται χρέος με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

(Παρ.13 άρθρου 29).  

Ποσά υποχρεώσεων της οντότητας  

που καθίστανται απαιτητά μετά  

από 5 έτη από την ημερομηνία Δεν υφίστανται τέτοια ποσά.

του ισολογισμού.  

(Παρ.14 άρθρου 29).  

Χρηματοοικονομικές δεσμέυσεις  

εγγυήσεις. Δεν υφίστανται.

(Παρ.16 άρθρου 29).  
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Αθήνα  3/9/2020 

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους,  

συχνότητας ή σημασίας . Δεν υφίστανται .

(Παρ.17 άρθρου 29).  

Ποσά τόκων περιόδου με τα  

οποία αυξήθηκε το κόστος  

απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

σύμφωνα με το άρθρο 20.  

(Παρ.18 άρθρου 29).  

Μέσος όρος απασχολόυμενων 1.Μέσος όρος προσωπικού 9 άτομα

στην περίοδο. 2.Υπαλληλικό προσωπικό 9 άτομα

(Παρ.23 άρθρου 29). 3.Αμοιβές Υπαλληλων 123.385,50 €

  Κοινωνικές επιβαρύνσεις Υπαλλήλων 30.407,56 €

Προκαταβολές και πιστώσεις σε  

μέλη  Δ.Σ. Δεν υφίστανται.

(Παρ.25 άρθρου 29).  

Άρθρο 30 παράγραφος 9 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 

Ν.4308/2014.
3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23,και 25 του άρθρου 29 του 
Ν.4308/2014.

    

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν υφίστανται.

    

Λοιπά   Δεν υφίστανται.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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      Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, που αποτελούνται από δεκαπέντε (15) σελίδες, είναι αυτές που αναφέρονται στην 

έκθεση ελέγχου μας, με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2020. 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Α.Μ  Σ.Ο.Ε.Λ  14001 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΡΟΥΣΙ

Α.Δ.Τ.  ΑΙ 647872/11       Α.Δ.Τ.  ΑΚ 109951/11 Α.Δ.Τ. Ρ-646295
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