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Γενικά Στοιχεία της Εταιρείας 

Επωνυμία ΑΛΚΟ PRINT ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Νομικός Τύπος ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περίοδος αναφοράς 01.01.2018 έως 31.12.2018 
Διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου 13,Ν.Φάληρο-Πειραιάς 
Γ.Ε.Μ.Η. 129400701000 
Κατηγορία Οντότητας βάσει ν.4308/2014 Μικρή 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.alkoprint.com 
Συνέχιση Δραστηριότητας H εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι : 

α) οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΛΚΟ PRINT ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018),οι οποίες συντάχθηκαν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014), απεικονίζουν κατά τρόπο 

αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση της εταιρείας και τα 

αποτελέσματα της εταιρείας, και 

β) η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου , απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη , τις 

επιδόσεις και την θέση της εταιρείας. 

 

Σεπτέμβριος 2019 

Για το διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Θωμάς Τσακαλογιάννης 

 

 

 

 

 

http://www.alkoprint.com/
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Α. Γενικές Πληροφορίες για την οντότητα 

Η Ανώνυμη Εταιρεία  «ΑΛΚΟ PRINT ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ» , με διακριτικό τίτλο 

«ALKO PRINT A.E.»,  ιδρύθηκε στις 10.03.2014 . Δραστηριοποιείται στις ψηφιακές 

εκτυπώσεις εντύπων , πλαστικοποιήσεις , βιβλιοδεσίες. Ασχολείται επίσης με την 

κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων , με τις εκτυπώσεις ψηφιακών προϊόντων 

μεγάλου σχήματος και με την παροχή υπηρεσιών  μακέτας ,επεξεργασία εικόνων , 

διαφημιστικών φωτογραφίσεων και την κατασκευή web site. Έδρα της είναι ο δήμος 

Ν.Φαλήρου – Πειραιά. Η οντότητα είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά με αριθμό 129400701000. 

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014). 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της  20/08/2019. 
 

Β.Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

Οι θεματικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτής, βάσει του  Ν.4308/2017  

έχουν ως ακολούθως : 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της οντότητας 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Κυριότεροι  κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Περιβαλλοντικά θέματα 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Εργασιακά ζητήματα 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. Επιπλέον πληροφόρηση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας 

Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με τις ψηφιακές εκτυπώσεις εντύπων . Ως στρατηγική η επιχείρηση 

έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της. 

Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και 3 μέλη. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως 

ακολούθως : 

1. Τσακαλογιάννης Θωμάς , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Αγραφιώτης Χρήστος, Μέλος 

3. Κοσιφολόγος Γεώργιος , Μέλος 

4. Βουκελάτος Γεώργιος , Μέλος 

Η εταιρεία εμφανίζει σχετικά φθίνουσες οικονομικές επιδόσεις στα βασικά οικονομικά της 

μεγέθη τα τελευταία έτη και λόγω της οικονομικής κρίσης εμφανίζει κύκλο εργασιών 140.000,00 

€ το έτος 2018 ,έναντι του 2017 190.504,89 €. 

Τα αποτελέσματα  μετά φόρων την χρήση 2018 ανήλθαν σε κέρδη 124.279,29 €, έναντι ζημιών 

της χρήσης 2017 οι οποίες ανήλθαν σε 273.865,31 €. 

Το μικτό αποτέλεσμα είναι  132.598,36 €  το 2018, έναντι της χρήσης 2017 που ήταν -59.557,75 

€ 

Τα ενσώματα πάγια το 2018 ανήλθαν σε 0,03 €, έναντι των 0,01 € το 2017, ενώ τα 

άυλα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 2.336,88 €  το  2018 έναντι 4.485,24 € το 2017.  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Κυριότεροι  κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η εταιρεία δεν εμφανίζει εξάρτιση από συγκεκριμένους προμηθευτές, δεδομένου ότι κανένας 

προμηθευτής της δεν την προμηθεύει με αγαθά σε σημαντικό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο 

των αγορών της. 

Ο κλάδος εμφανίζει γενικά μείωση της ζήτησης των παραγόμενων προϊόντων. Παρόλα αυτά ,με 

πολιτική αναζήτησης νέων αγορών , προϊόντων και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών , η εταιρεία πιστεύει ότι θα ξεπεράσει αυτήν την δύσκολη περίοδο. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε μία έντονη ανταγωνιστική αγορά . Σε περιόδους οικονομικών 

κρίσεων, οι πωλήσεις καθώς και τα αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάζονται άμεσα 

αντιμετωπίζει τον κίνδυνο λόγω μείωσης της ζήτησης. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Περιβαλλοντικά θέματα 

Η δραστηριότητα της επιχείρησης λόγω της φύσεώς της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Εργασιακά ζητήματα 

H εταιρεία ΑΛΚΟ PRINT ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ δεν απασχολούσε  άτομα την 31.12.2018. 
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 Η εταιρεία τηρεί με συνέπεια τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων 

Η εταιρεία κατά την χρήση 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποίησε κύκλο 

εργασιών 140.000,00 € και το αποτέλεσμα ανήλθε κέρδη 125.879,29 €. 

Οι αριθμοδείκτες με τους οποίους εμφανίζεται η οικονομική θέση της εταιρείας σε στατική μορφή 

είναι οι εξής : 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. Επιπλέον πληροφόρηση 

Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας 

Η εταιρεία κινείται μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που κύρια διαμορφώνουν η ύφεση και η 

γενικότερη οικονομική κρίση. Έτσι , για την χρήση 2019, η εταιρεία μέσω στοχευόμενων 

ενεργειών προσδοκά σε δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της , καθώς και στην 

αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Επίσης , με αυστηρό έλεγχο και περιορισμό των 

λειτουργικών της δαπανών της θα γίνει προσπάθεια να παραμείνει ανταγωνιστική στο χώρο της. 

Δραστηριοτητες οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Στην κλειόμενη χρήση η εταιρεία δεν διέθεσε κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη. 

Ίδια κεφάλαια  

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.000,00 € και διαιρείται σε 80.000 ονομαστικές 

μετοχές των 0,30 € έκαστη. Η εσωτερική λογιστική αξία όπως αυτή προκύπτει από τον 

ισολογισμό της 31.12.2018 ανέρχεται σε -2,5191 €. 

Υποκαταστήματα οντότητας 

Η εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα, το οποίο βρίσκεται στο Κορωπί , στην οδό Ιωάννου Μεταξά 

53 , για την διενέργεια εμπορικών πράξεων. 

Χρηματοπιστωτικά μέσα 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου και χρησιμοποιεί 

χρηματοπιστωτικά μέσα σε περιορισμένο βαθμό. 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία 

υποβολής της παρούσας έκθεσης 
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Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα 

μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας. 

                               

Γ.Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/18-31/12/18 

1.Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
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2.Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

 

 

Δ.Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει του Άρθρου  29 

του Ν.4308/2014 

Διάταξη άρθρ. 29 Περίληψη Απάντηση 
Παρ.3(α)  Επωνυμία ΑΛΚΟ PRINT ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ 
Παρ.3(β) Νομικός τύπος ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Παρ.3(γ) Περίοδος αναφοράς 01.01.2018 – 31.12.2018 
Παρ.3(δ) Διεύθυνση έδρας Ελ.Βενιζέλου 13,Ν.Φάληρο-Πειραιάς-18547 
Παρ.3(ε) Δημόσιο μητρώο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς  

Αρ.ΓΕ.ΜΗ : 129400701000 
Παρ.3(στ) Συνεχιζόμενη δρασατηριότητα Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

Δραστηριότητας 
Παρ.3(ζ) Εκκαθάριση Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 
Παρ.3(η) Κατηγορία οντότητας   Μικρή οντότητα (αρθ.2 του ν.4308/2017) 

Η εταιρεία την χρήση 2014 πληρούσε και τα τρία  
κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της ως "πολύ μικρή 
 οντότητα". Στην συνέχεια , την χρήση 2015 πληρούσε  
 μόνο ένα κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της ως  
"πολύ μικρή οντότητα" αλλά για να αλλάξει κατηγορία  
και να μεταβεί στις μικρές οντότητες θα πρέπει να συμβεί  
για 2 συνεχόμενες χρήσεις. Οπότε ακόμα χαρακτηρίζεται 
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 ως "πολύ μικρή οντότητα”. Την χρήση 2016, 
 χαρακτηρίζεται ως μικρή οντότητα (για δεύτερη  
συνεχόμενη χρονιά) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να  
αλλάξει κατηγορία στην χρονιά που έπεται (2017).  
Πλέον στην κλειόμενη χρήση 2017 η εταιρεία ΑΛΚΟ PRINT 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ εντάσσεται στην κατηγορία 
 των μικρών οντοτήτων .  
Για την χρήση 2017  και την χρήση 2018 η εταιρεία  
πληρούσε και τα τρία κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της 
 ως "πολύ μικρή  οντότητα". Οποτε από την επόμενη χρησης  
μπορεί να δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις με τον 
 χαρακτηρισμό ως "πολύ μικρή  οντότητα"  
 

Παρ.3(θ) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σύμφωνα με τον ν.4308/2017 

Παρ.4 Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 
την προοπτική της οντότητας ως  
συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα 

Παρ.5 Συνοπτική αναφορά των λογιστικών 
 πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα 
 για τα επιμέρους στοιχεία των 
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. 
 

-Τα λοιπά ενσώματα και άυλα πάγια επιμετρούνται στο 
κόστος κτήσης ,μείον αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης 
,όταν κρίνεται ότι αυτές είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η 
διοίκηση της οντότητας διενήργησε τις αποσβέσεις 
σύμφωνα με την εκτίμησή της για την ωφέλιμη 
οικονομική ζωή τους και χρησιμοποιεί τη σταθερή 
μέθοδο απόσβεσης. Οι δαπάνες ανάπτυξης 
επιμετρήθηκαν στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις 
με συντελεστή 10% λόγω μη δυνατότητας αξιόπιστου 
προσδιορισμού της ωφέλιμης οικονομικής διάρκειας 
ζωής τους. 

-Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 
κτήσης τους. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 
προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού 
όρου. Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως 
έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης συμπεριλαμβάνεται 
στο κόστος πωληθέντων και περιλαμβάνει το σύνολο 
των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά 
στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

-Τα έσοδα και τα οι δαπάνες αναγνωρίζονται βάσει της 
αρχής του δουλευμένου. 

-Η οντότητα δεν αναγνωρίζει τυχόν αναβαλλόμενους 
φόρους που μπορεί να προκύψουν από προσωρινές 
διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των 
στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

-Δεν υπήρξε αλλαγή λογιστικών πολιτικών ή λογιστικών 
εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών. 
 

Παρ.6 Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παρ.2 
του άρθρου 16 

Δεν έγινε παρέκκλιση από την εφαρμογή των  
διατάξεων του Ν.4308/2014 για λόγους εύλογης  
παρουσίασης 
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Παρ.7 Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με 
περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

Παρ.8 Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων  
περιουσιακών στοιχείων. 

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας μεταβολών μη  
κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου 

Παρ.10 Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη  
αξία 

Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην 
εύλογη αξία  

Παρ.13 Χρέος της οντότητας που καλύπτεται 
από εξασφαλίσεις 

Δεν υφίσταται χρέος που να καλύπτεται με  
εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα   

Παρ.14 Τα ποσά των υποχρεώσεων της  
οντότητας που καθίστανται απαιτητά  
μετά από πέντε (5) έτη από την  
ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της οντότητας που  
αναμένεται να διακανονιστούν μετά την παρέλευση πέντε 
 ετών από την ημερομηνία του ισολογισμού  

Παρ.16 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις- 
εγγυήσεις 

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, 
εγγυήσεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό. 
 

Παρ.17 Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή 
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Δεν υφίστανται έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους,  
συχνότητας ή σημασίας και η οντότητα δεν  
προέβη σε συμψηφισμό εσόδων και εξόδων, βάσει  
προβλέψεων του Ν.4308/2014   

Παρ.18 Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο 
αυξήθηκε το κόστος απόκτησης 
αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το 
άρθρο 20 

Το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών δεν  
επιβαρύνθηκε με τόκους. 

Παρ.23 (α) Μέσος όρος απασχολούμενων στην 
περίοδο 

Δεν υπηρχαν άτομα 

Παρ.25 Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη 
Δ.Σ. 

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα 
 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   

 

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακας που προαναφέρεται στο Προσάρτημα της εταιρείας 

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (παρ.8-άρθρο 29) 
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Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα για τα οποία να απαιτείται γνωστοποίηση βάσει των 

διατάξεων της παραγράφου 9 του Άρθρου 29 του Ν.4308/2014. 

 

 

Πειραιάς, 20 Αυγούστου 2019 

 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.                                                                        Μέλος Δ.Σ. 

 

 

 

 

              Θωμάς Τσακαλογιάννης                                                                              Αγραφιώτης Χρήστος 

                     Α.Δ.Τ.: Χ 069922                                                                                          Α.Δ.Τ.: ΑΜ 629096 
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       Η λογίστρια 

 

 

 

Βαρσάκη Σοφία 

ΑΔΤ ΑΗ 579413 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε 79100 

 

 

 

 


