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STYMON Natural Products Ι.Κ.Ε.
ΓΕΜΗ:135367716000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

31/12/2020

31/12/2019

Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια

494.002,13

Μείον: Αποσβεσμένα
Απομειωμένα

25.727,77
468.274,36

Αποθέματα

30.631,90

0,00

317.052,88

95.430,00
91.210,60

815.959,14

192.725,31

862.602,05
0,00
-46.642,91
815.959,14

192.577,23
0,00
148,08
192.725,31

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

6.084,71
0,00

3

STYMON Natural Products ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ»
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

31/12/2020
186.950,44
168.711,37
18.239,07
703,44
18.942,51
51.347,96
77.021,94
11.286,93
8.379,00

Α.Δ.Τ. ΑΙ 210423

2232,47

0,00
0,00
881,86
-129.975,18

8633,38
0,00
41,00
-12.566,91

0,00

0,00

-129.975,18

-12.566,91

Πάτρα 10/08/2021
Ο Διαχειριστής
Παρασκευάς Π. Πέττας

31/12/2019

Ο Λογιστής
Ιωάννης Εμμ. Κονταξής

ΑΔΤ ΑΕ 234734
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: STYMON Natural Products Ι.Κ.Ε
β) Νομικός τύπος: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2020- 31.12.2020
δ) Διεύθυνση της έδρας: ΒΙ ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ , Πάτρα, Τ.Κ 252 00.
ε) ΓΕ.ΜΗ.: 135367716000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των
χρηματοοικονομικώ
ν καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον
παρόντα νόμο.
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. 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 συνοπτικό ισολογισμό και
συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Της «STYMON Natural Products I.K.E».

ΑΡΙΘ.ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ( Γ.Ε.Μ.Η ) 135367716000
ΑΦΜ 800676481 Γ’ Δ.Ο.Υ ΠΑΤΡΩΝ
Έδρα: ΒΙ ΠΕ Πατρών
Προς: Τη Γενική Συνέλευση των εταίρων της 17/09/2020
Α. Πορεία της εταιρίας μας
Κύριοι
Στην Πάτρα την 30-07-2015 συστήθηκε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με Κεφαλαιακές Εισφορές με την
επωνυμία: T E C N O S F A T Ι.Κ.Ε.
Η παραπάνω εταιρία καταχωρήθηκε στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του επιμελητήριου Αχαΐας την 31/07/2015 και έλαβε
αριθμό ΓΕΜΗ 135367716000 & Α.Φ.Μ 800676481.
Με την απόφαση Νο 7/ 31-10-2019 της έκτακτης και καθολικής γενικής συνέλευσης των εταίρων έγινε αλλαγή
της επωνυμίας της εταιρείας σε STYMON Natural Products IKE.
Η παραπάνω απόφαση καταχωρήθηκε στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του επιμελητήριου Αχαΐας την 11/11/2019 με
αριθμό πρωτοκόλλου 1843373 και με αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ 1966163.
1. Σκοπός της εταιρίας είναι η άσκηση παραγωγικών, εμπορικών και συμβουλευτικών
δραστηριοτήτων, όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω.
2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό σχετικά με
τη χρήση τεχνoγνωσίας στους κατωτέρω τομείς
(α) Στην αναβάθμιση πρωτεϊνούχων προϊόντων
(β) Στον τομέα των βιοτεχνολογικών εφαρμογών.
(γ) Στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.
(δ) Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
(ε) Στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας κάθε μορφής βιομάζας ακόμη και αυτής που
προέρχεται από υπολείμματα και απορρίμματα για την παραγωγή ενέργειας.
3. Η ίδρυση και συμμετοχή σε εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από
βιομάζα και βιοαέριο,
4. Η παραγωγή και η εμπορική αντιπροσωπεία στην πώληση τροφίμων και ειδών υγιεινής
διατροφής, ελαίων και άλλων καρπών ελαιοποιήσιμων, αιθέριων ελαίων, μειγμάτων ευωδών
ουσιών, συμπυκνώματα πρωτεϊνών , γλουτένης , αμύλου και λιπαρών οξέων.
5. Το χονδρικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή
δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
6. Η παραγωγή φυτικών προϊόντων ή προϊόντων ρητίνης, ελαιοπυρήνα , μέρη ελιάς και φυτών
που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ,τη διατροφή ζώων και
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ανθρώπων ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, ξηρών
ή φρέσκων.
7. Οι υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων στη χημεία τροφίμων
8. Οι υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών.
9. Η έρευνα στη χημεία, χημεία τροφίμων και η περιβαλλοντική έρευνα
10. Η εκπόνηση δοκιμών και αναλύσεων φυσικών ιδιοτήτων, ανάλυσης σχεδιασμού και ανάπτυξης
χημικών διεργασιών και συστημάτων.
11. Η καλλιέργεια περισυλλογή και συγκομιδή αγροτικών προϊόντων, μεταποίηση αυτών καθώς
και εκμετάλλευση παραπροϊόντων της καλλιέργειας.
12. Η εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων).
13. Η κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού, μηχανημάτων π.δ.κ.α.
για τη βιομηχανική προετοιμασία ή παρασκευή τροφίμων ή ποτών (συμπεριλαμβάνονται λίπη
ή έλαια), μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων, για τον καθαρισμό, τη διαλογή
ή τη διαβάθμιση σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, μηχανημάτων
π.δ.κ.α. για τη βιομηχανική προετοιμασία ή παρασκευή τροφίμων ή ποτών
(συμπεριλαμβάνονται λίπη ή έλαια).
14. Η εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων,
ποτών και καπνού.
15. Η παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών.
16. Η έρευνα, ανάπτυξη , παραγωγή, βιοτεχνολογικών προϊόντων για τη διατροφή , την παραγωγή
καλλυντικών και τη φαρμακοβιομηχανία.
17. Την αγορά για πώληση ή λειτουργική μίσθωση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συναφούς με
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Β. Επί του ισολογισμού της έκτης εταιρικής χρήσης από 01/01//2020 μέχρι 31/12/2020
Κύριοι
Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις Αποτελέσματα χρήσεως συνυπολογιζόμενων των εξόδων
Διοικητικής Λειτουργίας και των χρεωστικών τόκων προσδιορίζουν το ποσό της ζημίας της έκτης εταιρικής
χρήσης η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 129.975,18.
Σας θέτουμε υπόψη τον ανωτέρω ισολογισμό και είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιωνδήποτε
πληροφοριών προκειμένου να προβείτε στην έγκριση αυτού.
Πάτρα την 10/8/2021
Ο Διαχειριστής
Παρασκευάς Π. Πέττας
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