
WIN GRE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 01
η
 Ιανουαρίου 2020 έως την 31

η
 Δεκεμβρίου 2020

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Βαλαωρίτου 17, Αθήνα, Ν.Αττικής 01.01.2020-31.12.2020 23.12.2019-31.12.2019

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 153298901000

Αρμόδια Νομαρχία: Περιφέρεια Αττικής - Κύκλος εργασιών 328.304,90 0,00

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αθηνών Μικτά κέρδη / (ζημίες) 53.880,75 0,00

Διεύθυνση διαδικτύου: Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Μαρία Κατσικά, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & επενδυτικών αποτελεσμάτων (460.726,94) (734,00)

Άρις Χατζατουριάν, Μέλος Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (460.803,44) (734,00)

Γεώργιος Αλεξάκης, Μέλος (Μείον) / πλέον φόροι 0,00 0,00

Ημερομηνία έγκρισης των Eτήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (460.803,44) (734,00)

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 23 Αυγούστου 2021 Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) (460.803,44) (734,00)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 0,0000 0,0000

31.12.2020 31.12.2019 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (460.526,27) (734,00)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.500,00 0,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.819,33 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες 195.959,45 0,00 ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01.2020-31.12.2020 23.12.2019-31.12.2019

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 590.077,61 50.173,76 Λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 795.356,39 50.173,76 Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (460.803,44) (734,00)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡEΩΣΕΙΣ Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 200,67 0,00

Μετοχικό Κεφάλαιο 650.000,00 50.000,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 76,50 0,00

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (461.537,44) (734,00) Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) 188.462,56 49.266,00 λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 183.421,30 0,00 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 423.472,53 907,76 Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων (2.459,82) 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων ( β ) 606.893,83 907,76 Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (308.829,95) (173,76)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β ) 795.356,39 50.173,76 Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 605.986,07 907,76

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (76,50) 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) (165.906,47) 0,00

31.12.2020 31.12.2019

Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 49.266,00 0,00 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (9.520,00)                       -                                  

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (460.803,44) (734,00) Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 600.000,00 50.000,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 188.462,56 49.266,00 επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (9.520,00) 0,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650.000,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 650.000,00 0,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ ) 474.573,53 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 0,00 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 474.573,53 0,00

Αθήνα Αττική, 23 Αυγούστου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΡΙΣ ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ

Α.Δ.Τ.: AK 246246/2012 Α.Δ.Τ.: ΑΟ 170228/2020

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΙΓΚΑ

Α.Φ.Μ.: 145326164

 Α.Μ.Α.: 119985 ΤΑΞΗ: Α'

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ

www.thewinebarrel.gr

Τα παρακάτω Στοιχεία και Πληροφορίες προκύπτουν από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας «WIN GRE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

1. Για την κατάρτιση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με εξαίρεση 
τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2020.  

2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2020 για επισφαλείς & 
επίδικους πελάτες ανήλθε σε 0,00 ευρώ (31/12/2019: 0,00 ευρώ). Τέλος, δεν έχουν διενεργηθεί “Λοιπές προβλέψεις” κατά την έννοια των 
παραγράφων 10, 11 και 14 του Δ.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία”. 

3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2020 ήταν για την Εταιρεία 4 άτομα (31/12/2019: 0 άτομα). 
4. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται 
στο Δ.Λ.Π 24, µε διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής: 
 

 01.01.2020-31.12.2020 
α) Πωλήσεις - Έσοδα 298.576,00 
β) Αγορές - Έξοδα 37.144,23 
γ) Απαιτήσεις 195.959,45 
δ) Υποχρεώσεις 693,04 
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης - 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης - 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης - 

 

5. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση του 2020 ανήλθε στο ποσό 
των 9.520,00 ευρώ (2019: 0,00 ευρώ). 

6. H Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την 25η/06/2021 αποφάσισε την εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 600.000 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. Κατόπιν της από 20/08/2021 πιστοποίησης καταβολής του συνολικού 
ποσού της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (1.250.000,00 €) διαιρούμενο σε 1.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. 
Πέραν του ως άνω αναφερθέντος γεγονότος, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να συνέβησαν από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης και να επηρεάζουν τα αποτελέσματα ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

http://www.thewinebarrel.gr/
http://www.thewinebarrel.gr/

