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Ισολογισμός της εταιρείας

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία τη εταιρείας
2019

Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

2018
1,398.92

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο
Αυλα πάγια
Λοιπά άυλα πάγια
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Προκαταβολές πελατών
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων

0.00
0.00
8,374.27
0.00
0.00
8,374.27
99,735.38
99,735.38

0.00 Κύκλος εργασιών
κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Έξοδα διοίκησης
0.00 Έξοδα διάθεσης
0.00 Έξοδα ερευνας και ανάπτυξης
4,100.06 Λοιπά έξοδα και ζημιές
0.00 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
0.00 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
4,100.06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
0.00 Φόρος εισοδήματος
0.00 Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

0.00
0.00
0.00

701.84
0.00
701.84
0.00
108,811.49

4,100.06

0.00
0.00

0.00
0.00

33,600.00
20,947.49
0.00
3,810.75
58,358.24
58,358.24
168,568.65

300.00
10,268.23
0.00
4,207.05
14,775.28
14,775.28
18,875.34

222,000.00
222,000.00
0.00
0.00

2,000.00
2,000.00
0.00
0.00

0.00
‐171,003.91
50,996.09
0.00
50,996.09

0.00
‐61,493.09
‐61,493.09
‐59,493.09

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
12,859.67

0.00
16,363.60
0.00
59,924.00
323.68
1,757.15
0.00
0.00
78,368.43
78,368.43
18,875.34

91,616.00
2,035.81
4,505.51
6,555.57
0.00
117,572.56
117,572.56
168,568.65
ΑΘΗΝΑ 22/10/2020
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ770389

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΒΑΝΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 039587
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΑΔΕΤ 0097753

2019
61,586.00
24,634.40
36,951.60
‐145,574.86
0.00
0.00
‐124.80
‐108,748.06
7.47
‐770.23
‐109,510.82
0.00
‐109,510.82

2018
5,000.00
0.00
5,000.00
‐64,201.69
0.00
0.00
‐533.04
‐59,734.73
2.21
‐240.71
‐59,973.23
0.00
‐59,973.23

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΤΗΣ Green Innovation & Vehicle Engineering ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αρ. ΓΕΜΗ 140009001000 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019 - 31/12/2019
Ο κάτωθι υπογράφων ΗΛΙΑΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ με την ιδιότητα του διαχειριστή της εταιρείας GIVE IKE σήμερα 22/10/2020 στα γραφεία της εταιρείας
στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 της εταιρείας.

2019
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο
Αυλα πάγια
Λοιπά άυλα πάγια
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Προκαταβολές πελατών
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων

2018
1.398,92

0,00

0,00
0,00
8.374,27
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
4.100,06
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33.600,00
20.947,49
0,00
3.810,75
58.358,24
58.358,24
168.568,65

300,00
10.268,23
0,00
4.207,05
14.775,28
14.775,28
18.875,34

222.000,00
222.000,00
0,00
0,00

2.000,00
2.000,00
0,00
0,00

0,00
-171.003,91
50.996,09
0,00
50.996,09

0,00
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-61.493,09

0,00
0,00

0,00
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0,00
12.859,67
0,00
91.616,00
2.035,81
4.505,51
6.555,57
0,00
117.572,56
117.572,56
168.568,65

0,00
16.363,60
0,00
59.924,00
323,68
1.757,15
0,00
0,00
78.368,43
78.368,43
18.875,34

-59.493,09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ GREEN
INNOVATION & VEHICLE ENGINEERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΠΙ ΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 4ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

ΑΦΜ 800762242 – ΑΡ ΓΕΜΗ 140009001000
Κύριοι
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ όψιν σας, σύμφωνα με το Ν.4072/2012 για έγκριση τις οικονομικές
καταστάσεις της 4ης εταιρικής χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019 της εταιρείας μας Green Innovation
& Vehicle Engineering Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και να σας δώσουμε τις κάτωθι επεξηγήσεις:

1. Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας
Κατά την 4η εταιρική χρήση η εταιρεία έκλεισε με ζημίες
Επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2019 κρίνεται ικανοποιητική
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν μπορεί να
ικανοποιήσει.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
Η εταιρεία το 2019 κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά το πελατολόγιο της με έργα παροχής
μηχανολογικών υπηρεσιών προς την βιομηχανία τόσο του εσωτερικού αλλά κυρίως του εξωτερικού,
με πελάτες από την αυτοκινητοβιομηχανία (automotive) και αεροπορική βιομηχανία (aerospace).
Παράλληλα, κατάφερε να ολοκλήρωσει το σχεδιασμό και ετοιμασία των δικών της προϊόντων, τα
οποία βρίσκονται στην φάση της πιστοποίησης για να βγούνε στην παραγωγή.
Έτσι, η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι η πιο δυναμική της εταιρίας, καθώς, αφενός, με τις
συνεργασίας της με τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία έχει εξασφαλίσει την δυναμική συνέχεια της
με υπηρεσίες ανάλυσης και σημαντικά μηχανολογικά έργα και, αφετέρου, μέσα στους επόμενους
μήνες θα κυκλοφορήσει στην αγορά το πρώτο καινοτόμο προϊόν της στο χώρο της ηλεκτροκίνησης,
για το οποία έχει στηθεί ένα ολοκληρωμένο business plan και προβλέπεται να φέρει σημαντικά
κέρδη αλλά και οφέλη για την περαιτέρω εξέλιξη της εταιρείας στο χώρο αυτό.
Τέλος η GIVE, έχει καταφέρει να συλλέξει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο εντός όσο και εκτός
Ελλάδας, και το οποίο θα αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία στη στόχευση και τον
προσανατολισμό της εταιρίας τα ερχόμενα χρονιά.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Η GIVE είναι εταιρεία στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η έρευνα και ανάπτυξη. Η GIVE είναι μία
από τις λίγες εταιρείες με έρευνα σήμερα στη Ελλάδα και την Ευρώπη σε θέματα ηλεκτροκίνησης,
και με σαφή προσανατολισμό της έρευνάς της στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων. Μέσα
στο 2020 θα παρουσιαστεί το πρώτο όχημα της GIVE, το οποίο έχει σχεδιαστεί, μελετηθεί και
κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από την εταιρεία, έπειτα από έρευνα και ανάπτυξη δύο και πλέον
ετών. Σήμερα η GIVE συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την ενασχόληση της με την έρευνα και την χρήση
των αποτελεσμάτων της στα προϊόντα της, η οποία τα επόμενα χρόνια θα εστιάσει κυρίως σε 1)
ψηφιακά δίδυμα για οχήματα, 2) παραγωγή του μέλλοντος (factory of the future) και 3) αυτόνομη
οδήγηση σε εξειδικευμένα οχήματα.
Επίσης η GIVE, έχει ήδη συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό έργο για έρευνα πάνω σε καινοτόμα

συστήματα Drones, καθώς επίσης έχει καταθέσει πολλαπλές αιτήσεις για συνεργατικά έργα εντός
Ευρώπης αλλά και Ελλάδας με καθαρή στόχευση στην έρευνα. Τη φετινή χρονιά θα ενισχυθεί
περεταίρω η εμπλοκή της εταιρίας σε τέτοια έργα, με συμμετοχή της σε πρόγραμμα Marie Currie,
αλλά και στο πρόγραμμα SME Accelerator. Τέλος, συνεχίζουμε την συνεργασία μας με ερευνητικά
κέντρα (όπως αυτό του Δημόκριτου) αλλά και την στήριξη μας σε διδακτορικά και μεταπτυχιακές
εργασίες.

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα
Δεν υπάρχουν
6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει
7. Υποκαταστήματα της εταιρείας
Δεν υπάρχουν
8. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Δεν υπάρχουν
9. Ακίνητα της εταιρείας
Δεν υπάρχουν
10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης
Δεν υπάρχουν

11. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
Για την κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, της παρούσας
χρήσεως, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών
Τα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως (ιστορικό κόστος) και οι αποσβέσεις
υπολογίστηκαν με τους προβλεπόμενους συντελεστές.
2. Αποτίμηση αποθεμάτων-κόστος πωληθέντων
Δεν υπάρχουν
3. Πρόβλεψη αποζημίωσης αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού
Δεν έγινε πρόβλεψη
4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες
Εντός της επόμενης χρήσεως
5. Διάθεση κερδών
Η εταιρεία κατά τη χρήση του 2019 έκανε ζημίες
Μετά τα ανωτέρω κύριοι εταίροι, αφού λάβετε υπ όψιν σας παρακαλούμε

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019
2. Να απαλλάξετε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως
1/1/2018 – 31/12/2019
Αθήνα 31 Μαρτίου 2020
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Green Innovation Vehicle Engineering ΙΚΕ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1/1/2019-31/12/2019)
Επωνυμία
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως
συβεχιζόμενη δραστηριότητα. Γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς
και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.
(Παρ. 4 άρθρου 29)
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επί
μέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών
λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμλησεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται
αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση και
γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(Παρ. 5 άρθρου 29)
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16
(Παρ. 6 άρθρου 29)
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετλιζεται με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα
σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(Παρ. 7 άρθρου 29)
Πίνακας μεταβολών των ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχελιων.
(Παρ. 8 άρθρου 29)
Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο
24
(Παρ. 10 άρθρου 29)
Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από
την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

Green Innovation Vehicle Engineering
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
ΙΚΕ
1/1/2019-31/12/2019
Αγία Παρασκευή , Πατριάρχου Γρηγορίου Ε και
Νεαπόλεως 27 τκ 15310
Αριθμός ΓΕΜΗ 140009001000
Η επιχείρηση λειτουργεί με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Όχι
Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία
Οι οικονιμικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014
Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και
δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο
την προοπτική της ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα

Η οντότητα ακολουθεί την πολιτική της
αναγνώρισης τψν οικονομικών της στοιχείων στο
κόστος κτήσης.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Ως Μητρώο παγίων
Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24

Δεν υπέρχουν ποσά υποχρεώσεων της οντότητας
που να καλύπτονται από εξασφαλίσεις.

(Παρ. 13 άρθρου 29)
(Παρ. 14 άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις
(Παρ. 16 άρθρου 29)
Το ποσό και η φύση των επι μέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι
ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση που
από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται
τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.
(Παρ. 17 άρθρου 29)
Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και
υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρο 20
(Παρ. 18 άρθρου 29)
Μέσος όρος απασχολουμένων
(Παρ. 23α άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
(Παρ. 25 άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν
(Παρ. 34 άρθρου 29)
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Σημειώσεις

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν κονδύλια εσόδων και εξόδων που
επηρεάζουν τα αποτελέσματα

Δεν ενσωματώθηκε ποσά
3
Δεν υπάρχουν
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σύμφωνα με τον παρόντα νόμο

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του
άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές
οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του
άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό
του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση
αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν
στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες
των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29,
χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής
πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του
άρθρου.

