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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ«KEGO AGRI Α.Ε.» 

Επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

  

Κύριοι Μέτοχοι 

 

   Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01-31.12.2019 της εταιρείας 

μας, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι δραστηριότητες της KEGO AGRI αφορούν στην επιχειρηματική ζωική παραγωγή και ειδικότερα τους κλάδους της 

Χοιροτροφίας και της Πτηνοτροφίας. 

 

Τα βασικά αντικείμενα της Εταιρείας είναι: 

 

• Η διάθεση προϊόντων που παράγει η Εταιρεία στις εγκαταστάσεις της (Χοιροτροφική Μονάδα). 

 

• Η εμπορία προϊόντων που προμηθεύεται, κυρίως από οίκους του εξωτερικού, στη βάση της αποκλειστικής συνεργασίας. 

 

• Η παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων σε θέματα διατροφής, αναπαραγωγής, διαχείρισης, προληπτικής υγιεινής 

και κτηνιατρικής στους κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους. 

 

• Ο σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός εργοστασίων ζωοτροφών και ολοκληρωμένων συστημάτων σταυλισμού και 

σίτισης για πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες. 

 

Κατά την κρινόμενη χρήση 2019 ο συνολικός κύκλος της Εταιρείας ανήλθε σε 11,1 εκ. € ενώ την προηγούμενη σε 11,58 εκ. €. 

 

Αναλυτικότερα οι πωλήσεις μη βιολογικών ειδών ανήλθαν στα 10,9 εκ. € και οι πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

(χοιρίδια, σπέρμα κάπρων) ανήλθαν στα 0,2 εκ. €. 

  

1) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Oι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στα 0,5 εκ. €   

 

Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 0,4 εκ. €   

 

Οι ζημίες μετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε   0,7 εκ. €. 
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2) ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η Εταιρεία κατέχει την 31/12/2019 τα παρακάτω ακίνητα των οποίων η αξία διαμορφώνεται ως κατωτέρω: 

 

1. Γήπεδο στη Θέση Σωρός Βοιωτίας του Δήμου Τανάγρας τ.μ. 19.150 αξίας 96.436 €. 

2. Αγροτεμάχιο στη θέση Σωρός Βοιωτίας του Δήμου Τανάγρας τ.μ. 23.490 αξίας 94.633 €. 

3. Κτίρια (χοιροτροφική μονάδα ) τ.μ. 2,835,04  αναπόσβεστη αξία  1.319.102,96 €.   

Επί των γηπέδων – οικοπέδων υφίσταται προσημείωση υποθήκης υπέρ της Εθνικής Τράπεζας 2.000.000,00 €. 

  

 

3) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: 

 

 
2019 2018 

 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ    

i) κύκλος εργασιών 11.121 11.585 

ii) κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρημ/κων & αποσβέσεων (EBITDA) 448 319 

iii)κέρδη / (ζημίες) προ φόρων           -486            266 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  2019 2018 

i) καθαρά κέρδη/(ζημίες) προ φόρων / πωλήσεις  -4,37% 2,29% 

ii) καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους / πωλήσεις  -6,30% 0,88% 

Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2019 2018 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά φόρων / ίδια κεφάλαια -11,73% 1,53% 

Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  2019 2018 

i) ξένα κεφάλαια / ίδια κεφάλαια  (Σημείωση 5) (0,10) (0,06) 

ii) τραπεζικές υποχρεώσεις / ίδια κεφάλαια  0 0,02 

Ε. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ  2019 2018 

i) κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο ενεργητικού 

(ρευστότητα) 0,75 0,75 

ii) βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / σύνολο υποχρεώσεων (κάλυψη 

βραχ.υποχρ.) 0,92 0,93 

iii)ενσώματα πάγια & άυλα περ. στοιχεία / ίδια κεφάλαια (βαθμ. 

παγιοποίησης) 0,26 0,24 

iv)κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / βραχυπρ. 

Υποχρεώσεις(άμεση ρευστότητα) 3,12 2,54 
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4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα 

Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από την συνεχιζόμενη επιβολή διαφόρων περιορισμών στην 

διακίνηση κεφαλαίων ανακύπτουν κίνδυνοι που απορρέουν από την οικονομική αβεβαιότητα καθώς και από τις πιέσεις στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα. 

 

Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα ανακύπτουν κίνδυνοι οι 

σημαντικότεροι εκ των οποίων αφορούν στη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επιχειρήσεων, στην 

εισπραξιμότητα απαιτήσεών τους, στην απομείωση περιουσιακών τους στοιχείων, στην αναγνώριση εσόδων τους, στην 

εξυπηρέτηση υφιστάμενων δανειακών τους υποχρεώσεων η/και στην ικανοποίηση όρων και χρηματοοικονομικών δεικτών 

αυτών, στην ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών ωφελειών, στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών τους μέσων, στην 

επάρκεια προβλέψεων και στη δυνατότητα συνέχισης της απρόσκοπτης δραστηριότητας των επιχειρήσεων. 

 

Επί του παρόντος δεν μπορεί να εκτιμηθεί η επίδραση  επί της Εταιρείας των τυχών δυσμενών εξελίξεων στην ελληνική 

οικονομία, παρ΄ όλα αυτά, η διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση με στόχο την διασφάλιση των συμφερόντων της 

εταιρείας πάντα με την σύμφωνη γνώμη του Ομίλου.  

 

 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος  

Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεσή της σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική.   

 

Κίνδυνος Επιτοκίων 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχουν συναφθεί τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο 

της διακύμανσης των επιτοκίων λόγω. Οι δανειακές υποχρεώσεις της, την 31.12.2019 ανέρχονταν σε 1,5 χιλ. Ευρώ. Το ύψος 

των δανειακών υποχρεώσεων είναι σχετικά χαμηλό και  οι τυχόν μεταβολές επιτοκίου δεν επηρεάζουν σημαντικά τα 

αποτελέσματα. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος      

 Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών εισπρακτέων. Οι 

απαιτήσεις της εταιρείας κατανέμονται σε ένα ευρύ αριθμό πελατών συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά 

συνέπεια περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και 

αξιολογείται σε συνεχή βάση καθώς η Εταιρεία διενεργεί επιλογή πελατών προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική 

συνεργασία ελέγχοντας τη φερεγγυότητα του πελάτη και κατά περίπτωση ζητάει επιπλέον εγγυήσεις για παροχή πίστωσης.  

 

Κίνδυνος  Αποθεμάτων 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από ενδεχόμενες ζημίες λόγω απώλειας 

αποθεμάτων, φυσικών καταστροφών, κλοπών, απομειώσεων. Παρακολουθεί τις ημερομηνίες λήξης τους και τα ασφαλίζει 

έναντι των προαναφερθέντων κινδύνων.  
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5) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική 100% της  ‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’. Δεν έχει θυγατρικές ή συγγενείς Εταιρείες. 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 και περιλαμβάνουν κυρίως πωλήσεις 

και αγορές προς τη μητρική εταιρεία  (ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.) και τις θυγατρικές της. 

 

• Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

 

 
 

Οι πωλήσεις προς τη μητρική, εταιρεία ‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’ παρέχονται στη βάση κόστους πλέον ενός 

ελαχίστου περιθωρίου κέρδους. 

 

• Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

 

 
 

 

Οι αγορές από συνδεμένα μέρη για τη χρήση έγιναν στη βάση κόστους πλέον ενός ελαχίστου περιθωρίου κέρδους.  

 

• Αμοιβές – Παροχές στο διευθυντικό προσωπικό  

 

 
 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2019 ανέρχεται σε  άτομα 18 (την 31.12.2018:  20 

άτομα). Όλες οι αμοιβές αφορούν βραχυπρόθεσμες παροχές. 

 

 

 

 

 

 

 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

31/12/2019 31/12/2018

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.894.339             2.587.065       

Συνδεδεμένες Εταιρείες 475                      -                    

Θυγατρική εταιρεία Ομίλου ΝΗΡΕΑ ( ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.)
655                      -                    

Σύνολο 2.895.469          2.587.065    

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

31/12/2019 31/12/2018

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε 776.659               1.091.466       

Θυγατρική εταιρεία Ομίλου ΝΗΡΕΑ ( ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε)
18.960                 15.536           

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 104.625               37.500           

Σύνολο 900.244             1.144.502    

Αμοιβές ΔΣ και μισθοδοσία

31/12/2019 31/12/2018

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 247.919               266.478         

Σύνολο 247.919             266.478       
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• Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από αγορές αγαθών 

 

 
 

• Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών 

 

 
 

6)  Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας 

 

 

H εταιρεία είναι 100% ελληνική και διαθέτει σήμερα ηγετική παρουσία στον κλάδο των Επιχειρηματικής Ζωικής Παραγωγής, 

προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και την Ελληνική οικονομία.  

Με την αξιοποίηση του έμπειρου και άρτια καταρτισμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού που διαθέτει καθώς και με 

τη συμβολή των Διεθνών συνεργασιών με πρωτοπόρους και καταξιωμένους Οίκους, η εταιρεία προσβλέπει σε ενίσχυση της 

θέσης της στην Ελληνική αγορά. 

 

Κλειδί για την ανάπτυξη της αγοράς, στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνει η χώρα μας, και όχι μόνο,  είναι η 

ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της καθώς και η εξωστρέφεια σε χώρες του εξωτερικού, 

όπως τα Βαλκάνια, οι αγορές της Β.Αφρικής και των Αραβικών χωρών.   

 

 

7) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Παγκόσμιας πανδημίας Covid-19  

 

Στις αρχές του 2020, η ραγδαία εξάπλωση της αναπνευστικής πανδημίας που προκλήθηκε από τον κορονοϊό (Covid-19) επέφερε 

αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό οι περισσότερες χώρες και η Ελληνική 

κυβέρνηση υιοθέτησαν έκτακτα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης μεγάλης διάρκειας διαταράσσοντας την οικονομία και 

οδηγώντας σε μεγάλη μείωση της ζήτησης. 

 

Η ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα από τις αρχές του έτους 2020, έχει οδηγήσει σε 

αυξημένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενώ έχει προκαλέσει διατάραξη και διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.  

 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την επιδημία και η Εταιρεία 

ακολουθεί την καθοδήγηση των ελληνικών και άλλων σχετικών τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις 

δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση και άλλες τοπικές κυβερνήσεις. 

 

31/12/2019 31/12/2018

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 834                      -                    

Θυγατρική εταιρεία Ομίλου ΝΗΡΕΑ ( ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε)
-                          9.588             

Σύνολο 834                    9.588           

31/12/2019 31/12/2018

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. -                          354.688         

Συνδεδεμένες Εταιρείες 27.479                 -                    

Θυγατρική εταιρεία Ομίλου ΝΗΡΕΑ ( ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε)
766                      -                    

Σύνολο 28.245               354.688       
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Η συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID‐19 πιθανόν να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, ή άλλα απρόβλεπτα 

γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας 

ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας αλλά η Διοίκηση πιστεύει εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 

κατάσταση της Εταιρείας και τη δεδομένη χρηματοοικονομική υποστήριξη της μητρικής εταιρείας, ότι η Εταιρεία διαθέτει τους 

κατάλληλους πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο προβλέψιμο μέλλον και την ικανότητα να εκπληρώσει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.  

 

 

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. 
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ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

(η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ του Ν.4308/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 43α του 

Κώδ.Ν 2190/1920) 

 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

1.1 ΠΡΟΦΙΛ 

 

Η KEGOagri είναι 100% θυγατρική του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ και δραστηριοποιείται στον Κλάδο της Επιχειρηματικής Ζωικής 

Παραγωγής κατέχοντας ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και προϊόντων και ειδικότερα στους τομείς της 

Πτηνοτροφίας, της Χοιροτροφίας και των Μηρυκαστικών, καθώς και στη Βιομηχανία Ζωοτροφών. Η KEGOagri διαθέτει μία 

σύγχρονη μονάδα παραγωγής γενετικού υλικού για τη χοιροτροφία, δυναμικότητας 140 χοιρομητέρων, η οποία βρίσκεται 

νομίμως εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην περιοχή «Σωρός» της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Ενότητας 

Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας. Η μονάδα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις ξηράς περιόδου, τοκετού, 

απογαλακτισμού, ανάπτυξης, επιλεγμένων ζώων, πάχυνσης και κτίριο κάπρων, κτίρια γραφείων και συγκρότημα βιολογικής 

επεξεργασίας αποβλήτων.  

Όσον αφορά την παραγωγή των βιταμινούχων προμιγμάτων και ισορροπιστών, αυτή πραγματοποιείται, από την ΝΗΡΕΥΣ, για 

λογαριασμό όμως της KEGOagri, στο ιδιόκτητο εργοστασιακό συγκρότημα της πρώτης, το οποίο βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Νέας 

Αρτάκης, Ευβοίας. Η ετήσια παραγωγική δυνατότητα είναι 4.000 τόνοι διατροφικών συμπληρωμάτων για ζώα κτηνοτροφίας. 

Το όραμα της εταιρείας είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενούς 

τομέα, μέσω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η δυναμική της KEGOagri στηρίζεται στην ανάπτυξη αποκλειστικών συνεργασιών με τους παγκόσμιους ηγέτες παραγωγής 

γενετικού υλικού, ειδών διατροφής, φαρμάκων, προϊόντων βιοπροστασίας και εξοπλισμών μονάδων. 

Διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό με πολυετή εμπειρία στον τομέα και βαθιά τεχνογνωσία και σε 

συνδυασμό με μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, η KEGOagri παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να 

παραχθούν τρόφιμα υψηλής ποιότητας και να συνδυάζει υψηλή ποιότητα με χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Τα κύρια προϊόντα και οι υπηρεσίες της KEGOagri είναι: 

• Παροχή επιλεγμένου αναπαραγωγικού υλικού υψηλής γενετικής αξίας, στη χοιροτροφία, στην πτηνοτροφία και στην 

αγελαδοτροφία μέσω αναπαραγωγικών προγραμμάτων επιλογής. 

• Παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων σε θέματα διατροφής από εξειδικευμένους διατροφολόγους, αναπαραγωγής, 

διαχείρισης, κτηνιατρικής και υγιεινής στους παραγωγούς, μέσω εξειδικευμένων προϊόντων και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 

• Προϊόντα διατροφής παραγωγικών ζώων. 

 

 

 

 



511010 

511Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019                                                                                                               10 

(από 1ⁿ Ιανουαρίου έως 31ⁿ Δεκεμβρίου 2019) 

10 

 

 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

2.1 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

Πολιτική προμηθειών πρώτων υλών 

Η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται από εγκεκριμένους προμηθευτές της KEGOagri. Πιο συγκεκριμένα, όταν πρόκειται να 

επιλεγεί ένας νέος προμηθευτής, του αποστέλλονται οι προδιαγραφές της πρώτης ύλης που πρόκειται να προμηθεύσει, όπως 

αυτές έχουν ορισθεί από τον Ποιοτικό Έλεγχο. Ο προμηθευτής επιστρέφει τα αποτελέσματα των ζητούμενων αναλύσεων, 

καθώς και δείγμα της προσφερόμενης πρώτης ύλης, το οποίο ελέγχεται από δικό μας εργαστήριο με τις βασικές αναλύσεις. 

Εφόσον η πρώτη ύλη είναι αποδεκτή, εν συνεχεία ζητούνται από τον προμηθευτή τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που απαιτούνται 

από το Σύστημα Ποιότητας (ISO, HACCP, απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για κάθε φορτίο κ.α.). Τα πιστοποιητικά 

ελέγχονται και εφόσον είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας ο προμηθευτής εγγράφεται στον κατάλογο εγκεκριμένων 

προμηθευτών και, εάν κριθεί απαραίτητο, πραγματοποιείται και έλεγχος των εγκαταστάσεών του, από άτομο του Ποιοτικού 

Ελέγχου. 

 

Δημιουργία Αξίας στις Τοπικές Κοινωνίες 
 

Δημιουργούμε αξία στις τοπικές κοινωνίες με: 

 

• δωρεές προϊόντων και άλλες χορηγίες 

• την απασχόληση εργαζομένων από τις τοπικές κοινωνίες σε πολύ μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου των εργαζομένων 

της KEGOagri 

• την επιλογή προμηθευτών από τις τοπικές κοινωνίες 

• πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στις εγκαταστάσεις μας 

• σταθερή και συχνή επικοινωνία μαζί τους. 

 

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

3.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουμε και ιεραρχούμε συστηματικά τα θέματα που 

σχετίζονται με την εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνδέονται με τις δραστηριότητες μας και τα οποία ενδέχεται να 

προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στα ενδιαφερόμενά μας μέρη, καθώς και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. 

Η σύνδεση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων μας με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κατέστη δυνατή μέσω των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 

Προσεγγίζουμε μεθοδικά τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε 

αναγνωρίσει με σκοπό να περιορίσουμε τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από μη ορθή διαχείριση τους, και 

να αυξήσουμε το περιθώριο οφέλους προς τα ενδιαφερόμενά μας μέρη από το σωστό χειρισμό τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, παρακολουθούμε εντατικά τις επιδράσεις των δραστηριοτήτων μας σε σχέση με θέματα: 

Υγείας και ασφάλειας εργαζομένων 

Εκπαίδευσης εργαζομένων 

Ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι 

Εξάλειψης της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας, και 

Αποφυγής διακρίσεων στο χώρο εργασίας 

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτούς τους κινδύνους παρουσιάζεται στις ακόλουθες ενότητες. 
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3.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων  

 

Βασική αρχή και δέσμευση της KEGOagri είναι η διαφύλαξη της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας όλου του 

προσωπικού που εργάζεται στις εγκαταστάσεις του και αυτό επιτυγχάνεται μέσω: 

 

► Εσωτερικός κανονισμός εργασίας 

► Γιατροί εργασίας 

► Εκπαιδεύσεις Προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας 

 

Εκπαίδευση Εργαζομένων  

 

Η συνεχής εκπαίδευση βασικός πυλώνας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Στην εταιρεία είναι διάχυτη η αντίληψη πως 

το όραμα για σταθερή βελτίωση των επιχειρηματικών και εργασιακών επιδόσεων συνδέεται άμεσα με τη συνεχή αναβάθμιση 

των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων. Η συνεχής, γενική αλλά και στοχευμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού έχει 

διαπιστωθεί ότι είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία και τους ίδιους τους εργαζομένους. Κατά τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης εντοπίζονται τα σημεία βελτίωσης και προσδιορίζονται οι ανάγκες. Στη συνέχεια 

καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι, καθώς και το εκπαιδευτικό αντικείμενο που απαιτείται για την υλοποίησή τους.  

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Ο Εταιρεία δεσμεύεται να υποστηρίζει την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. και 

συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία (της Ελλάδας και των χωρών που δραστηριοποιείται). Επίσης, προτεραιότητα της 

Εταιρείας είναι ικανοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού του (δυνατότητα εξέλιξης, αξιόλογες απολαβές, διοργάνωση 

σεμιναρίων για περαιτέρω εκπαίδευση).  

 

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

 

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων  

 

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου: Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί μια σύνθετη και δυναμική διαδικασία 

που μέσω της ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος συντελεί στη συγκρότηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού χώρου 

προσαρμοσμένου στις ανθρώπινες δυνατότητες. Τα πληροφοριακά στοιχεία που προέρχονται από την ανάλυση του εργασιακού 

περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια, κατάλληλα επεξεργασμένα, συντελούν στη συγκρότηση των 

παρεμβάσεων πρόληψης που οδηγούν στην προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος στις διαστάσεις του εργαζόμενου 

ανθρώπου. Μ' αυτόν τον τρόπο, η σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί βασική 

προϋπόθεση ασφαλούς εργασίας και είναι θεμελιώδης τρόπος αποφυγής δυσμενών αποτελεσμάτων. 
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4. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ 

 

4.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Επιχειρηματική Ηθική και Ακεραιότητα  

 

Από συστάσεώς του, η KEGOagri για την διακρίνεται επαγγελματική ηθική και τις διαχρονικές αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν 

κάθε έκφανση της δραστηριότητάς του, οπουδήποτε και αν αυτή πραγματώνεται και οι οποίες ενσωματώθηκαν στον Κώδικα 

Δεοντολογίας του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ στο οποίο ανήκει η KEGOagri που τέθηκε σε ισχύ από το 2013 και δίνει το στίγμα της 

Εταιρείας προς κάθε μέτοχο, συνεργάτη, συναλλασσόμενο και εργαζόμενο, αποτελώντας δέσμευσή μας για πρότυπη 

συμπεριφορά και συνεχή προσπάθεια βελτίωσης σε κάθε τομέα. 

Η μη ορθή εφαρμογή και τήρηση των παραπάνω μπορεί να επιδράσει αρνητικά σε όλη την αλυσίδα αξίας, στο ηθικό των 

εργαζομένων, να επιφέρει νομικές κυρώσεις και πρόστιμα στην Εταιρεία, και κατά συνέπεια στη φήμη και τις οικονομικές 

επιδόσεις του. Για τον λόγο αυτό και αποτέλεσε βασικό θέμα ενδιαφέροντος για τα περισσότερα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

αφού επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις δραστηριότητές τους, όπως για παράδειγμα τους Εργαζομένους, τους Μετόχους και 

Επενδυτές, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, τις Μ.Κ.Ο., τους Προμηθευτές και τους Πελάτες. 

 

4.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας) 

 

Επιχειρηματική Ηθική και Ακεραιότητα  

 

Λογοδοσία και διαφάνεια: H KEGOagri δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση όλων των κατευθυντήριων γραμμών της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί διεθνώς και εστιάζουν κυρίως στην πλήρη και έγκαιρη 

πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των αρμοδίων αρχών, για κάθε ουσιαστικό ζήτημα που αφορά σημαντικές εξελίξεις 

ή οικονομικά στοιχεία και στην προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μετόχων. 

Η επικοινωνία και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις δραστηριότητές μας, πλέον της τήρησης των 

υποχρεωτικών διατάξεων, αποτελούν πρωταρχικό μέλημά μας, διότι έτσι εξασφαλίζεται η ζητούμενη διαφάνεια και 

ενδυναμώνεται η σχέση εμπιστοσύνης προς την Εταιρεία. Ενώ, παράλληλα, οι άνθρωποί μας έχουν καθήκον και ευθύνη να 

συμπεριφέρονται πάντοτε σύννομα και με ήθος, να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεπηρέαστοι και αρνούμενοι οποιαδήποτε 

ανταμοιβή από τρίτους, να τηρούν την επαγγελματική εχεμύθεια και να απέχουν από οποιαδήποτε αθέμιτη εμπορική, ή άλλη 

πρακτική, ή απαγορευμένη χρήση προνομιακών πληροφοριών. 

 

Κανονισμός Εργασίας: Τηρώντας τα παραπάνω και όσα επιπροσθέτως βρίσκονται αναλυτικά καταγεγραμμένα στον Κανονισμό 

Εργασίας του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, όλοι οι εργαζόμενοι συντελούν στην πρόληψη ή/και στην ορθή διαχείριση οποιουδήποτε 

φαινομένου κατάχρησης, διαφθοράς ή λανθασμένης πρακτικής, και συνεπακόλουθα, συμβάλλουν στην προστασία της καλής 

φήμης της Εταιρείας. 

Επίσης, στον Κανονισμό Εργασίας του Ομίλου στο Κεφάλαιο Ζ΄ «Προστασία συμφερόντων και πόρων», αναφέρονται μεταξύ 

άλλων και οι αρχές επιχειρηματικής ηθικής του Ομίλου και συμπεριφοράς των εργαζομένων του προς πελάτες, προμηθευτές 

και λοιπούς συνεργάτες. Ο Κανονισμός αυτός, προβλέπει και την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασής του, οι οποίες 

κλιμακώνονται ανάλογα με τη βαρύτητα του τυχόν παραπτώματος από επίπληξη, έως και απόλυση. 
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5.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

5.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουμε και ιεραρχούμε συστηματικά τα περιβαλλοντικά 

θέματα που συνδέονται με τις δραστηριότητες μας και τα οποία ενδέχεται να προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στα 

ενδιαφερόμενά μας μέρη και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, καθώς και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. 

Η σύνδεση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων μας με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κατέστη δυνατή μέσω των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 

Προσεγγίζουμε μεθοδικά τα περιβαλλοντικά θέματα που έχουμε αναγνωρίσει με σκοπό να περιορίσουμε τις αρνητικές 

επιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από μη ορθή διαχείριση τους, και να αυξήσουμε το περιθώριο οφέλους από το σωστό 

χειρισμό τους. 

5.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και η 

τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, αποτελούν διαχρονική δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία 

εφαρμόζει ένα συνεχώς εξελισσόμενο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, του 

περιβάλλοντος, της εργασιακής υγείας και της ασφάλειας των λειτουργιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέα Αρτάκη, 30 Ιουλίου 2020 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ο Πρόεδρος  & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «KEGO AGRI Α.Ε.»  

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών  Καταστάσεων  

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «KEGO AGRI Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 

από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

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

θέση της εταιρείας «KEGO AGRI Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 

ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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, καθόλη 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 τη γνώμη μας. 

Άλλες πληροφορίες  

Η διοίκηση  είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών 

Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή 

οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και 

με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις 

γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που  
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έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε 

υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

  

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ  

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 η διοίκηση είτε 

προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 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 τη διοίκηση.  
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• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση 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. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, 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 η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

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 του Διοικητικού Συμβουλίου 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 31η Δεκεμβρίου 2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «KEGO AGRI Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Βασίλειος Τζίφας 

ΑΜ ΣΟΕΛ 30011 

 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ 

151 25, ΑΘΗΝΑ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 107 
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

 

(Ποσά σε ευρώ) 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 

 

 

 

31/12/2019 31/12/2018

Σημ.

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της χρήσης 537.618            439.402                   

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως -                         (4.140)                        

Έσοδα από συμβάσεις πελατών για πωλήσεις βιολογικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της χρήσης 241.622              524.398                     

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην λήξη της χρήσης -                        537.618                   

Κέρδη ή Ζημίες από μεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην 

λήξη της χρήσης 6.4
(295.996)           618.474                   

Έσοδα από συμβάσεις πελατών για πωλήσεις μη βιολογικών αγαθών - εμπορευμάτων και λοιπού υλικού 6.16 10.879.071          11.060.595                 

Αναλώσεις 6.5 (9.292.801)          (9.569.967)                 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.12 (765.015)             (788.538)                    

Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 6.17 (539.996)             (527.487)                    

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.18 (12.639)               (17.717)                      

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.18 5.925                  2.144                         

Kέρδη/(Ζημίες) από την επανεκτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.1 -                         (5.709)                        

Αποσβέσεις 6.1,6.2 (30.686)               (37.350)                      

Λοιπά έξοδα 6.19 (473.301)             (481.615)                    

Λοιπά έσοδα 6.20 39.927                12.949                       

Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (485.513)           265.779                   

Φόρος εισοδήματος 6.21 (223.355)             (95.922)                      

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 6.21 7.822                  (68.008)                      

Καθαρές κέρδη/ (ζημίες) χρήσεως (701.045)           101.849                   
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

 

(Ποσά σε ευρώ) 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 

 

 

31/12/2019 31/12/2018

Σημ.

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (701.045)         101.849                

Στοιχεία που ενδέχεται να αναταξινομηθούν στην Κατάσταση 

αποτελεσμάτων μεταγενέστερα (Ι)

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή 6.21 10.760              2.690                      

10.760              2.690                      

Στοιχεία που δεν θα αναταξινομηθούν στην Κατάσταση 

αποτελεσμάτων μεταγενέστερα

Μεταβολή από επανεκτίμηση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων στο 

αποθεματικό εύλογης αξίας 6.1
-                       268.995                  

Μείον:Αναβαλλόμενος φόρος -                       (78.009)                   

-                       190.986                  

Επανεκτίμηση αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) από την υποχρέωση παροχών 

προς τους εργαζόμενους 6.12
1.320                (12.611)                   

Μείον:Αναβαλλόμενος φόρος (317)                  3.656                      

1.003                (8.955)                     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 11.763             184.721                

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (689.282)         286.570                
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

 

 (Ποσά σε ευρώ) 

 

 

  
 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 

  

 

31/12/2019 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες Ακινητοιποιήσεις 6.1 1.560.422          1.590.264                  

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6.2 -                       -                               

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.11 451.067             440.183                     

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 6.3 5.371                8.408                         

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.4 -                       373.000                     

2.016.860 2.411.855

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.4 -                       164.618                     

Αποθέματα 6.5 1.044.405          878.264                     

Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.6 4.320.463          5.721.118                  

Λοιπές Απαιτήσεις 6.7 116.686             67.382                       

Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 6.8 5.069                7.671                         

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.9 603.268             487.115                     

6.089.892 7.326.168

Σύνολο Ενεργητικού 8.106.752 9.738.023

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια  

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.10 6.159.000          6.159.000                  

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 6.10 204.436             193.676                     

Λοιπά Αποθεματικά 6.10 1.424.554          1.423.551                  

Αποτελέσματα εις Νέον (1.809.713)         (1.132.044)                 

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους Μητρικής 5.978.278 6.644.183

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.978.278 6.644.183

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 6.12 59.875              91.280                       

Προβλέψεις 113.772             114.272                     

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 173.647 205.552

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 6.13 1.520.400          2.253.012                  

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.14 1.540                106.522                     

Λοιπές Βραχυπροθεσμες Υποχρεώσεις 6.15 432.888             528.754                     

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 1.954.828 2.888.288

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.128.474 3.093.840

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 8.106.752 9.738.023
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΑ ΣΕ € Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό 

αναπροσαρμογής
Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Iανουαρίου 2018 

(δημοσιευμένα)
6.159.000              -                              1.432.506              (1.239.452)             6.352.054              

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής (Σημείωση 2) -                             -                              -                             (14.116)                  (14.116)                  

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 (αναπροσαρμοσμένα) 6.159.000              -                              1.432.506              (1.253.568)             6.337.938              

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2018

Ζημίες μετά από φόρους -                             -                               -                              101.849                   101.849                 

Λοιπά συνολικά έσοδα -                             193.676                     (8.955)                      -                             184.721                 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -                             193.676                   (8.955)                    101.849                 286.570                 

Λοιπές μεταβολές -                              19.675                     19.675                   

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημία Χρήσεως -                             193.676                   (8.955)                    121.524                 306.245                 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2018 6.159.000              193.676                   1.423.551              (1.132.044)             6.644.183              

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η  Iανουαρίου 2019 

(δημοσιευμένα)
6.159.000              193.676                   1.423.551              (1.132.044)             6.644.183              

Επίδραση αλλαγής λογιστικής εκτίμησης ΔΛΠ 19 (Σημείωση 6.12) -                             -                              -                             23.377                     23.377                   

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 (αναπροσαρμοσμένα) 6.159.000              193.676                   1.423.551              (1.108.667)             6.667.560              

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2019

Ζημίες μετά από φόρους -                             -                               -                              (701.045)                  (701.045)                

Λοιπά συνολικά έσοδα -                             10.760                      1.003                       -                             11.763                   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -                             10.760                     1.003                     (701.045)                (689.282)                

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2019 6.159.000              204.436                   1.424.554              (1.809.713)             5.978.278              
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Κατάσταση Ταμειακών ροών 

 

(Ποσά σε ευρώ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 

 

 

31/12/2019 31/12/2018

Σημ.

Κέρδη / (Ζημίες)  προ φόρων (485.513)             265.779                      

Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Αποσβέσεις 6.1, 6.2 30.686                   37.350                          

Προβλέψεις 150.014                 1.834                           

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 6.12 (295)                      11.134                          

Πιστωτικοί Τόκοι 6.18 (5.925)                   (2.144)                          

Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεμάτων 231.135                 (62.110)                        

Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια -                           (6.902)                          

Κέρδη από Πώληση Παγίων 500                       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.639                   17.717                          

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων 140.342                 27.136                          

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 1.206.475              449.324                        

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών ) (682.704)                (562.408)                       

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (11.671)                 (16.377)                        

Kαταβεβλημένοι Φόροι (369.130)                (62.538)                        

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 216.553       97.795               

Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 6.1, 6.2 (844)                      (1.888)                          

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων (500)                      

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις

Τόκοι εισπραχθέντες 6.18 5.925                    2.144                           

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 4.581           256                    

Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 50.578                   6.020                           

Εξοφλήσεις δανείων (155.560)                -                                  

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) (104.982)     6.020                 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσεως (α) + (β) + (γ) 116.153       104.071             

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 487.115       383.044             

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 603.268       487.115             
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η KEGO AGRI A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») είναι Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1999 ως Ε.Π.Ε. 

και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία το 2008. Η Εταιρεία μετά την αναδοχή του κλάδου της KEGO δραστηριοποιείται στο 

«Εμπόριο κτηνοπτηνοτροφικών ειδών»   (ισορροπιστές και προμίγματα για τη χοιροτροφία και πτηνοτροφία, βιταμίνες, 

ιχνοστοιχεία, κτηνιατρικά φάρμακα, εξοπλισμοί χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας, γενετικό υλικό πτηνοτροφίας)  και την 

παραγωγή γενετικού υλικού χοίρων (Χοιρομητέρες και κάπρους για αναπαραγωγή, νωπό σπέρμα κάπρων). Είναι 

εγκατεστημένη στη διεύθυνση 1ο χιλ. Νέας Αρτάκης – Ψαχνών στη Νέα Αρτάκη. 

 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών με αριθμό 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36)  

 

Η Εταιρεία είναι ανώνυμη, μη εισηγμένη στο ΧΑ και το σύνολο των μετοχών της κατέχονται από τη μητρική εταιρεία 

‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’ σε ποσοστό 100%. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται 

από την Μητρική  εταιρεία ‘‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’. 

 

Οι συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ  

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30 Ιουλίου 2020 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων . 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 

όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές 

Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2019. Δεν υπάρχουν 

πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από συγκεκριμένα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που αναπροσαρμόζονται σε εύλογες αξίες όπως αναφέρονται στην 

Σημείωση 6.25 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).  

 

Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.   

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί τη χρήση 

λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς απαιτεί και την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. 

Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται και 

αναλύονται στην σημείωση 3. Οι εκτιμήσεις της Διοίκησης για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός 

κρίσης και πολυπλοκότητας ή για τις  περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.1. 

 

2.1 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί όπως η 

Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση 

χρήση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις 

περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες   

 

τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται 

συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για 

μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν  
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εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.   

 

Οι τομείς όπου απαιτείται υψηλότερου βαθμού κρίση και όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Α. Εύλογη αξία  χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Σε περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που καταχωρούνται 

στις οικονομικές καταστάσεις δεν μπορεί να αντληθεί από ενεργό αγορά, τότε η εύλογη αξία προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας 

μεθοδολογίες αποτίμησης όπως η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Τα δεδομένα που εισάγονται σε αυτές τις 

μεθόδους αποτίμησης λαμβάνονται από παρατηρήσημες αγορές, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όταν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, 

απαιτείται ένα ποσοστό κρίσης κατά τον προσδιορισμό εύλογων αξιών και οι κρίσεις απαιτούν να ληφθούν υπόψη δεδομένα 

όπως κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικός κίνδυνος και μεταβλητότητα. Τυχόν αλλαγές σε αυτές τις παραμέτρους μπορεί να 

επηρεάσουν τις δημοσιευμένες εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων. 

 

 

Β. Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων  

 

Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς, 

σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νομικοί) 

προκειμένου να αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς.  

 

Γ. Προβλέψεις για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Η Διοίκηση της Εταιρείας απομειώνει την αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις 

οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση 

της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε 

συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία 

προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται 

Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης και τυχόν διαγραφές 

απαιτήσεων πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. 

Δ.  Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει 

τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να  

προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και για τον καθορισμό της πρόβλεψης απαιτούνται 

σημαντικές εκτιμήσεις. Οι πραγματικοί φόροι εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις εξαιτίας μελλοντικών 

αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, σημαντικών αλλαγών στις νομοθεσίες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η 

Εταιρεία ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις 

φορολογικές αρχές. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους 

διαφέρουν από την αρχική εκτίμηση, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για 

αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών. 

 

Ε.  Εύλογη αξία, Ωφέλιμη Ζωή και έλεγχος απομείωσης Ενσώματων και Ασώματων περιουσιακών Στοιχείων 

Η Εταιρεία επανεξετάζει  και επαναπροσδιορίζει την εύλογη και ωφέλιμη ζωή των ενσώματων και ασώματων περιουσιακών 

στοιχείων όταν υπάρχουν ενδείξεις μεταβολής της αξίας τους. Επιπροσθέτως τα ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία 

ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί 

να μην είναι ανακτήσιμη. Για τη επανεξέταση  και επαναπροσδιορισμό της εύλογης αξίας και τυχόν απομειώσεων η εταιρεία 

συνεργάζεται με ανεξάρτητους εκτιμητές. (Σημείωση 6.1). 
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ΣΤ. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων 

αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα 

αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 

Ζ. Προγράμματα συγκεκριμένων παροχών 

 

Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα συγκεκριμένων παροχών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αναλογιστικές 

εκτιμήσεις, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς συντελεστές, το ρυθμό αύξησης των 

μισθών, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων και τα ποσοστά θνησιμότητας. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης των 

προγραμμάτων, οι παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία 

αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές.  

Η. Δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) 

 

H Διοίκηση εξετάζει τα βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία και, κατά περίπτωση, τη τήρηση των μεσοπρόθεσμων 

προϋπολογισμών, μαζί με τους υφιστάμενους δανειακούς όρους, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση της δρώσας 

οικονομικής μονάδας (going concern) είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας. 

 

2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές και Εφαρμογή Νέων και Τροποποιημένων Προτύπων και Διερμηνειών 

 

2.2.1 Νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση 

με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων λογιστικών προτύπων η εφαρμογή 

των οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

 

Νέα πρότυπα και διερμηνείες  

Tα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά το 2019 (ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) και τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας ή δεν έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία ή δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση , αναλύονται ως 

εξής: 

• ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων για 

αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί 

οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο 

λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά 

αμετάβλητη. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

•      ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση) 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής που επιτρέπουν ή 

απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης 

(υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης 

εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων. H παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις της Εταιρείας.  
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•     ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή 

στην κοινοπραξία, διέπονται από το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια 

οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες 

δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν 

προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. H 

παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

•   ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος   

 

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισμούς, κατά το 

λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων 

φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την 

κατάλληλη μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η  αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και 

την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν 

ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις με τις φορολογικές αρχές. Η μητρική Εταιρεία καθώς και οι ελληνικές θυγατρικές της ελέγχθηκαν 

φορολογικά για τις προηγούμενες χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 (ΚΦΕ) και των 

διατάξεων του άρθρου 65Α, του Ν 4174/2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης».  

 

• ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για 

τον προσδιορισμό του κόστους  τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, 

μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού 

στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. 

H παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των 

ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ 

επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή.  

 

➢ ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 

διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η 

οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή  που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που 

προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή.  

➢ ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωμών για 

χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα 

με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί. 

➢ ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου ώστε, όταν ένα 

περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για πώληση και 

μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή 

εκείνη, το κόστος δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό δανεισμό. 
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Οι παραπάνω αναβαθμίσεις δεν έχουν καμία επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις  της Εταιρείας. 

 

4.2 Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν 

ακόμα εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία ούτε έχει γίνει προγενέστερη εφαρμογή τους. 

 

•  ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές 

εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι 

ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν 

με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». 

Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο 

ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. H παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίδραση 

στις οικονομικές τους καταστάσεις της Εταιρείας.  

 

•    Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το 

εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές 

συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την 

υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο. Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις 

τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό 

πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες 

που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. 

Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

H παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 

•    ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 

 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση 

των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα 

περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης 

προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή.  Οι 

τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. H παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίδραση στις οικονομικές 

τους καταστάσεις της Εταιρείας. 
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• ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 

- Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή 

της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, 

για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του 

εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν 

η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται 

όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται 

σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, 

αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παραπάνω πρότυπο δεν θα έχει καμία επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020, 

ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 

τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των εργασιών του 

αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η 

δεύτερη φάση επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο 

αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου.  Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με 

ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις 

προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την 

αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την περίοδο της αβεβαιότητας 

πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. 

Επίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω 

από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Το παραπάνω πρότυπο δεν θα έχει καμία 

επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 

• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, 

βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού 

ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις 

επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες 

απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή 

τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, 

τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση Το παραπάνω πρότυπο δεν θα έχει καμία επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις της Εταιρείας. 
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3. Λογιστικές πολιτικές 

 

Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται 

παρακάτω. 

 

3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του οικονομικού 

περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, 

που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται κατά 

την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή 

των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της χρήσης και κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 

 

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, εκτός των οικοπέδων, των έργων υπό εκτέλεση, των κτιρίων, 

των μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και των πλωτών μέσων, απεικονίζονται στο κόστος μείον 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις απομείωσης.  

 

Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριφθείσες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Επίσης 

περιλαμβάνονται τα κόστη αντικατάστασης τμήματος των παγίων και το κόστος δανεισμού εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

κεφαλαιοποίησης.      

 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων περιλαμβάνοντας το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, το οποίο συμμετέχει στην κατασκευή 

(αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), το κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

 

Μεταγενέστερες δαπάνες και κόστη δανεισμού καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο εφόσον πληρούνται τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης.    

 

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 

 

 

Τα κτίρια και τα οικόπεδα, τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και τα πλωτά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη αξία  

μειωμένη με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και τυχόν ζημίες απομείωσης. Οι εκτιμήσεις της εύλογης αξίας 

πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εύλογη αξία ενός αναπροσαρμοσμένου 

περιουσιακού στοιχείου δεν διαφέρει σημαντικά από τη εύλογή του αξία. 

 

Το αποθεματικό αναπροσαρμογής το οποίο προκύπτει από εκτιμήσεις εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων, μηχανημάτων, τεχνικών 

εγκαταστάσεων και πλωτών καταχωρείται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και πιστώνεται με την αναπροσαρμογή αξίας 

περιουσιακών στοιχείων στην καθαρή θέση. Στο βαθμό όμως που το κέρδος από την αναπροσαρμογή αυτή αναστρέφει μία 

ζημία ή απομείωση από επανεκτίμηση του ιδίου στοιχείου και προηγουμένως αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσεως, τότε το κέρδος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντίθετα η ζημία αναπροσαρμογής απεικονίζεται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Στην περίπτωση όμως που έχει ήδη δημιουργηθεί αποθεματικό από την 

αναπροσαρμογή, τότε μειώνεται πρώτα το αποθεματικό και το υπόλοιπο ποσό που υπερβαίνει το ύψος του αποθεματικού 

επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Μια ετήσια μεταφορά από το αποθεματικό αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον γίνεται για τη διαφορά μεταξύ της απόσβεσης 

που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και της απόσβεσης που βασίζεται στην 

αρχική αξία του παγίου. Επιπλέον οι συσσωρευμένες αποσβέσεις κατά την ημερομηνία επανεκτίμησης διαγράφονται έναντι 

της μικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό ποσό  

επαναδιατυπώνεται σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Κατά την πώληση, το τυχόν 

αποθεματικό αναπροσαρμογής που σχετίζεται με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που πωλήθηκε μεταφέρεται στα κέρδη 

εις νέον. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των παγίων και έχει ως εξής: 
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Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε ετήσια βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει, εάν 

υφίστανται ενδείξεις για απομείωση της αξίας τους. Εάν υπάρχουν ενδείξεις υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία τους και όπου η 

λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά 

από απομείωση προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του.  

 

Ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο ενσώματο πάγιο αποαναγνωρίζεται είτε κατά την πώλησή του είτε όταν δεν αναμένονται μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή την πώλησή του. Το κέρδος ή η ζημία από τη διάθεση των παγίων, προσδιορίζεται ως η 

διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, εάν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του παγίου και αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα κατά την αποαναγνώριση του παγίου  

Οι υπολειμματικές αξίες, ωφέλιμες ζωές και μέθοδοι απόσβεσης υπόκεινται σε επανεξέταση στο τέλος κάθε χρήσης και 

προσαρμόζονται για τις μελλοντικές χρήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. 

 

 

3.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μεμονωμένα αναγνωρίζονται στο κόστος κατά την αρχική τους αναγνώριση. 

Τα άυλα αυτά πάγια είναι κυρίως άδειες λογισμικού και λοιπά προγράμματα. Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 

στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.  

 

 

 3.4 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία καθορίζονται από το ΔΛΠ 41 ως η διαχείριση από μία επιχείρηση του βιολογικού 

μετασχηματισμού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, ή σε πρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

Τα βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα αποθέματα κτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους μείον το απαιτούμενο στον τόπο της πώλησης κόστος. Κέρδη και ζημίες από την αποτίμηση στην εύλογη αξία 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών βασίζεται στις  

αγοραίες τιμές των ωρίμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τους κάπρους, τις χοιρομητέρες και τους χοίρους και αποτιμώνται 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 41 και ΔΠΧΑ 13 ως εξής: 

 

 

Κάπροι και χοιρομητέρες: 

Οι κάπροι και χοιρομητέρες αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημίες απομείωσης.  

 

Χοίροι: 

Όσον αφορά τους χοίρους, η βιομάζα αποτιμάται στην εύλογη αξία βάσει μεθόδων υπολογισμού μελλοντικών ταμειακών ροών 

και του ποσοστού ωρίμανσης της εκάστοτε παρτίδας, από την οποία αφαιρείται μέρος του εκτιμώμενου κόστους που αναμένεται 

να πραγματοποιηθεί κατά την προβλεπόμενη περίοδο πώλησης. 

 

3.5 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης, μειωμένη με το 

υπολογιζόμενο κόστος παραγωγικής ολοκληρώσεως και το υπολογιζόμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί 

η πώληση. 

 

Το κόστος κτήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος 

των ετοίμων προϊόντων συμπεριλαμβάνει τα άμεσα κόστη των υλικών, τα άμεσα κόστη παραγωγής και την κατάλληλη 

Κτίρια 59 έτη

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 6 - 8 έτη

Μεταφορικά Μέσα 5 - 10 έτη

Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3 - 5 έτη
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κατανομή των σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής σύμφωνα με την κανονική παραγωγική δυναμικότητα. 

Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 

 

Τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαμβάνονται στα αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά τον 

χρόνο της ανάλωσης τους. 

 

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι 

μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην  καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά την περίοδο που εμφανίζονται. 

 

3.6 Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις: Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων, οι οποίοι γενικά έχουν πίστωση μέχρι 150 

ημέρες, εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι 

μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που αποκλίνουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. 

Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία 

κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή  

 

υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη 

διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.  Το ποσό της 

πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα έξοδα διάθεσης στην κατάσταση συνολικού αποτελεσμάτων. 

Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών για τα οποία είχε σχηματιστεί πρόβλεψη πιστώνονται στο κονδύλι «Άλλα λειτουργικά 

έσοδα» στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και τις 

βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας μέχρι 3 μήνες, όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές 

καταθέσεις καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

3.8 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε 

κυκλοφορία. Τα έξοδα που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών παρουσιάζονται στα Ίδια Κεφάλαια αφαιρετικά από το 

αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο. 

 

3.9 Δανεισμός 

 

Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών  μειωμένη με 

τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης, όπου αυτά είναι σημαντικά. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιμούνται 

στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού 

ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζημιές 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση 

της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 

 

3.10 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: 

 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο 

εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται 

στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των 

φορολογικών αρχών και προβλέψεις  για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και 

υπολογίζεται σύμφωνα με φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης, βάσει των θεσπισμένων 

συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταλογισμού τους, σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά 

την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από την αρχική καταχώρηση ενός στοιχείου 



 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019                                                                                                              31 

(από 1ⁿ Ιανουαρίου έως 31ⁿ Δεκεμβρίου 2019) 
31 

ενεργητικού ή υποχρεώσεων σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων, τότε κατά τη στιγμή της 

συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζημίες και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές, τις μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημιές και τα μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων κατά την έκταση που 

πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι 

μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες και τα μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων μπορεί να 

αξιοποιηθούν. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών 

καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων 

να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου κατά την τρέχουσα χρήση βασίζεται στoν νέο φορολογικό συντελεστή που ορίστηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 22 του φορολογικού νομοσχεδίου του Ν. 4646/2019 σε 24% για την χρήση του 2019 και εφεξής, ενώ 

κατά την προηγούμενη χρήση βασιζόταν στην σταδιακή μείωση του φορολογικού συντελεστή από 29% το 2018 σε 25% έως 

το 2022. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στη Σημείωση 6.21. 

 

 

3.11 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού - 

 

Παροχές στο προσωπικό: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους 

συνταξιοδοτημένους, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών.  

 

 

Η υποχρέωση για παροχή σύνταξης στο προσωπικό της Εταιρείας, καλύπτεται από το ΙΚΑ και λοιπά αρμόδια κρατικά ταμεία. 

Οι εισφορές στα ταμεία αυτά αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

Το πρόγραμμα θεωρείται πρόγραμμα καθορισμένων παροχών («defined benefit plan») με βάση το ΔΛΠ 19 «Παροχές στους 

εργαζομένους». Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που 

έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια 

της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές 

παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης 

(Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της χρήσεως συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, 

τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες τα οποία καταχωρούνται άμεσα απευθείας στα 

λοιπά συνολικά εισοδήματα και δε μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο.  

Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται η μέθοδος Full Yield curve (καμπύλης επιτοκίου). Το κόστος προϋπηρεσίας 

αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από 

παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το 

ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) 

μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

 

Εκτός των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν έχει νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προς τους 

εργαζομένους. 

 

Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία προχώρησαν σε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της αναλογιστικής 

υποχρέωσης και σύμφωνα με τις αρχές των ΔΠΧΑ και της Projected Unit Credit Method ακολουθώντας την αρχή του 

δεδουλευμένου και της αυτοτέλειας των χρήσεων.  

 

Πρόσθετες πληροφορίες παρουσιάζονται στις Σημειώσεις 6.12 

 

Κρατικά Ασφαλιστικά προγράμματα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό 

Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε 

εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής 

εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή 

των συνταξιοδοτικών παροχών στους συνταξιούχους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή  υποχρέωση 

για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 
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3.12 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

(α) Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες  

 

Βάσει του νέου πρότυπου ΔΠΧΑ 15 η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από συμβάσεις με πελάτες ως εξής: 

 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την πώληση αγαθών (Βιολογικών στοιχείων και μη Βιολογικών), παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

 

- Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων: Αναγνωρίζονται μετά τη συγκομιδή όταν τα προϊόντα παραδίδονται σε 

πελάτες και γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

 

- Πωλήσεις αγαθών: Τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία του τιμήματος που 

εισπράχθηκε ή είναι εισπρακτέο, μετά την αφαίρεση των επιστροφών και επιδομάτων, στις εκπτώσεις όγκου. 

 

- Έσοδα από συμβάσεις πελατών από παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο  

είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. 

Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

 

 (β) Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται για  

λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

(γ) Κέρδη/ Ζημίες από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων: Αναγνωρίζονται κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως και προέρχονται από μεταβολές τόσο στην τιμή όσο και στην ποσότητα και την ανάπτυξη  των 

Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.13 Χρηματοοικονομικά μέσα 

 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία 

επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  

 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

Κατά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα 

χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 

 

 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, 

• Δάνεια και απαιτήσεις,  

• Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη τους 

• Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  

 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία αποτελεί συνήθως 

το κόστος απόκτησης πλέον, στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 

των άμεσων δαπανών συναλλαγής. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. 

 

Η Εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 δε διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα, παρά μόνο Δάνεια και Απαιτήσεις. 
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

 

• Δάνεια και απαιτήσεις 

 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία 

δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  

 

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 

μηνών από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα 

στοιχεία του ενεργητικού. 

 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια και οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν ζημία απομείωσης. 

 

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μεταβιβάσει το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για διαγραφή. 

 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εκτιμά εάν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις που να 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση.  

 

Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στην αποσβέσιμη αξία τους, το ποσό της ζημιάς από 

απομείωση της αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου. 

 

• Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Αρχική αναγνώριση 

Τα υπόλοιπα  προμηθευτών και  λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της 

μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 316-324 ημέρες.  

 

Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα 

σύναψης, όπου αυτά είναι σημαντικά. 

 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν οι 

υποχρεώσεις διαγράφονται ή απομειώνονται και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

 

Τα δάνεια της Εταιρείας ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να 

αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.  

 

 

Παύση αναγνώρισης 

Η οικονομική οντότητα παύει να αναγνωρίζει χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) στις οικονομικές της 

καταστάσεις όταν, και μόνον όταν, εξοφλείται, δηλαδή, όταν η δέσμευση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. Μια ανταλλαγή μεταξύ υφιστάμενου οφειλέτη και δανειστή χρεωστικών τίτλων με ουσιαστικά 

διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση 

νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Ομοίως, ουσιώδης τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της 

αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή ενός τμήματος μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που 

εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα άλλο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων και των 

μεταβιβαζόμενων εκτός μετρητών περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. 
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Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού ποσού στις 

οικονομικές καταστάσεις πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση για 

διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό. 

 

 

3.14 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων 

του παρελθόντος, είναι πιθανή μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσμευσης 

μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. Όταν η Εταιρεία αναμένει μια πρόβλεψη να καλυφθεί με αποζημίωση, π.χ. από ένα  

ασφαλιστικό συμβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την είσπραξη της τότε η συγκεκριμένη αποζημίωση 

καταχωρείται ως ξεχωριστή απαίτηση. 

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση 

της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες 

μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς 

για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την 

υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός 

και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

4.1 Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία διενεργεί επιλογή πελατών προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική συνεργασία ελέγχοντας τη φερεγγυότητα 

του πελάτη και κατά περίπτωση ζητάει επιπλέον εγγυήσεις για παροχή πίστωσης. 

 

4.2 Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων. 

 

4.3 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των 

επιτοκίων. 

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο της διακύμανσης των επιτοκίων λόγω των δανείων της σε κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της, την 31.12.2019 ανέρχονταν σε 1,5 χιλ. Ευρώ. Το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων είναι 

σχετικά χαμηλό και  οι τυχόν μεταβολές επιτοκίου δεν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα. Μια αύξηση/(μείωση) του 

επιτοκίου της τάξεως του +1% ή -1% θα είχε ως συνέπεια την μείωση/αύξηση των μετά από φόρους κερδών κατά 0 ευρώ. 

 

 

5. Διαχείριση Κεφαλαίου 

 

Η πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι: 

• Να διασφαλίσει τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της 

• Να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά με το κόστος και 

φροντίζοντας την κεφαλαιακή της διάρθρωση. 

 

Η Διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση με τα ίδια στο σύνολό τους. Προκειμένου να πετύχει την επιθυμητή 

κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρεία μπορεί να προσαρμόζει το μέρισμα, να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει 

νέες μετοχές. 

Ως ίδια κεφάλαια νοούνται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των λοιπών αποθεματικών και των 

κερδών εις νέον (εκτός δικαιωμάτων μειοψηφίας). 

Ως ξένα κεφάλαια νοούνται το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων αφαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων. 
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Έτσι ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια στις 31.12.2019 και 31.12.2018 για την Εταιρεία διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 
 

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  

 

6.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Οι εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή στη διοίκηση εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους.  

Επίσης τα κτίρια, μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις, απεικονίζονται στην εύλογη αξία μειωμένη με τις σωρευμένες 

αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης.  

 

Στο τέλος της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία επανεκτίμησε τα γήπεδα, τα κτίρια, τα 

μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις (όπου κρίθηκε απαραίτητο) βάσει μελετών από αναγνωρισμένο οίκο εκτιμητών 

“Geoaxis Property and Valuation Services”. Η εύλογη αξία καθορίστηκε βάση των αγοραίων αξιών όπου οι τρέχουσες αξίες 

αναπροσαρμόσθηκαν με βάση την θέση, τοποθεσία και κατάσταση των επιμέρους παγίων. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο εξέτασε τις τρέχουσες συνθήκες που δημιουργούνται από τις εξελίξεις 

στην ελληνική οικονομία και το γενικότερο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος, και εκτιμά ότι λόγω της φύσης, της 

τοποθεσίας αλλά και της μεθόδου αποτίμησης (την συγκρίσιμη μέθοδο καθώς και την μέθοδο του υπολειμματικού κόστους 

αντικατάστασης) των ενσώματων παγίων, δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές, στις εύλογες αξίες της 31.12.2019. 

 

 

Τα λοιπά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο 

μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους. 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019 31/12/2018

Ίδια Κεφάλαια 5.978.278 6.644.183 

Σύνολο Δανεισμού 1.540       106.522    

Μείον: Ταμιακά Διαθέσιμα 603.268    487.115    

Καθαρός Δανεισμός (601.728)  (380.593)  

Δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (0,10)        (0,06)        
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Σύμφωνα με την εκτίμηση της Διοίκησης το σύνολο των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων  θεωρούνται πλήρως ανακτήσιμα. 

Τα εμπράγματα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας περιγράφονται στην παράγραφο 6.23 κατωτέρω.  

 

6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε αποκτώμενες άδειες χρήσης και λογισμικά προγράμματα. Η 

ανάλυση των λογιστικών αξιών των ανωτέρω, παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

 
 

 

 

Οικόπεδα  Κτίρια
Λοιπές Πάγιες 

Εγκαταστάσεις

Μηχανήματα & 

Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά μέσα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Ποσά σε €

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 105.238                1.323.137              10.606                     18.180                     132.689                 88.182                  1.678.032 

Προσθήκες -                          -                              -                              -                           1.888                   1.888       

Αναταξινομήσεις -                          -                           (6.933)                      6.933                       -                           -                          -              

Επανεκτίμηση 85.831                  22.350                   -                              21.324                     -                           -                          129.505    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 191.069          1.345.487        3.673                46.437              132.689          90.070           1.809.425 

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 -                          (85.904)                  (3.210)                      (14.050)                    (132.689)                (79.739)                (315.592)   

Αποσβέσεις χρήσεως -                          (31.695)                  -                              (2.595)                      -                           (3.060)                  (37.350)    

Αναταξινομήσεις -                          -                           (463)                        463                          -                           -                          -              

Επανεκτίμηση -                          117.599                 -                              16.182                     -                           -                          133.781    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 -                    -                     (3.673)               -                       (132.689)         (82.799)          (219.161)   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 191.069          1.345.487        -                       46.437              -                     7.271             1.590.264 

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 191.069              1.345.487            3.673                     46.437                   132.689               90.070                1.809.425 

Προσθήκες -                          -                              -                              -                           844                      844          

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 191.069          1.345.487        3.673                46.437              132.689          90.914           1.810.269 

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 -                          -                           (3.673)                    -                             (132.689)             (82.799)              (219.161)   

Αποσβέσεις χρήσεως -                          (26.382)                  (2.288)                      (2.016)                  (30.686)    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 -                    (26.382)           (3.673)               (2.288)               (132.689)         (84.815)          (249.847)   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 191.069          1.319.105        -                       44.149              -                     6.099             1.560.422 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ποσά σε €

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 3.552                      

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 3.552                      

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 (3.552)                     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 (3.552)                     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 -                              

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 3.552                      

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 3.552                      

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (3.552)                     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 (3.552)                     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 -                              
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6.3 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά  

το τέλος της επόμενης χρήσης και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  
 

 

6.4 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα αποθέματα κάπρων, χοιρομητέρων και χοίρων που σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 13 από 1.1.2013 και σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών στοιχείων ενεργητικού γίνεται σύμφωνα με το νέο πρότυπο 

ΔΠΧΑ 13 σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του προτύπου ΔΛΠ 41. Σύμφωνα με το ΔΠXΠ 13, η εύλογη αξία 

είναι η τιμή εξόδου η οποία καθορίζεται βάση την κύρια αγορά στην οποία παρατηρείται και ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών.  

Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων : 

 

Αποτίμηση των βιολογικών στοιχείων 

Οι λογιστικές αρχές και το μοντέλο αποτίμησης που εφαρμόζεται για την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

επεξηγούνται στην Σημείωση 3.4. 

 

 
 

 

Εντός της χρήσης και με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2019 πωλήθηκε το σύνολο των αποθεμάτων κτηνοτροφίας της 

εταιρείας ύψους Ευρώ 537.618 όπου προέκυψε ζημία ποσού € 295.996 που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων της χρήσης. 

 

 

 

 

 

 

 

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Δοσμένες  εγγυήσεις 5.371             8.408             

Σύνολο 5.371           8.408           

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο αρχής Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 1η 

Ιανουαρίου 537.618 439.402

Αυξήσεις από Αγορές Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 0 4.140

Kέρδη/(Ζημίες) Οφειλόμενες σε Μεταβολές στην τιμή ή στην 

ποσότητα των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (295.996)          618.474

Μειώσεις από Πωλήσεις  Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (241.622)          (524.398)           

Υπόλοιπο τέλους Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 31η 

Δεκεμβρίου 2019 0 537.618

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Βιολογικά Κτηνοτροφίας (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-πάγιο 

ενεργητικό) 0 373.000

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0 373.000

Βιολογικά Κτηνοτροφίας (αποθέματα-κυκλοφορούν ενεργητικό) 164.618

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0 164.618

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0 537.618
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6.5 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
 

Στα αποθέματα δεν περιλαμβάνονται τα βιολογικά προϊόντα που αναφέρονται σε προηγούμενο πίνακα του παρόντος. Το 

κόστος πωληθέντων των μη βιολογικών αποθεμάτων ήταν για τη χρήση 2019 € 9.292.801 (2018 € 9.569.967).  

 

6.6 Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει σχηματιστεί για συγκεκριμένα υπόλοιπα πελατών που έχουν ξεπεράσει την 

πιστωτική πολιτική της Εταιρείας, για τα περισσότερα από τα οποία η Εταιρεία έχει προσφύγει στα δικαστήρια. 

 

 

Η κίνηση του λογαριασμού ¨προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις¨ έχει ως εξής:  

 

 

  
 

  
 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Εμπορεύματα 1.044.142        878.264          

Προιόντα Έτοιμα και Ημιτελή -                     -                     

Α και Β ύλες - Υλικά συσκευασίας 263                 -                     

Σύνολο 1.044.405      878.264        

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Πελάτες) 2.285.433       3.512.187       

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Γραμμάτια) 571.453         589.108         

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Επιταγές 

εισπρακτέες) 4.582.033       4.451.153       

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (3.118.456)     (2.831.330)     

Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις – 

καθαρές
4.320.463 5.721.118

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 2.831.330       2.811.449       

Προσθήκες (Σημείωση 6.19) 150.514         -                    

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής -                    19.881           

Αναταξινόμηση από πελάτες 136.612         -                    

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 3.118.456 2.831.330

2019

<30 30-60 60-90 90-180 Ανω των 180 Σύνολο

Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 1.437.117 907.797 553.431 1.191.436 3.349.138 7.438.919

Πρόβλεψη επισφάλειας (3.118.456)  (3.118.456)  

2018

<30 30-60 60-90 90-180 Ανω των 180 Σύνολο

Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 1.866.461 1.608.036 788.160 898.262 3.391.529 8.552.448

Πρόβλεψη επισφάλειας - - - - (2.831.330)  (2.831.330)  
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6.7 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  

 

To υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων εμπεριέχει σχηματισμένη πρόβλεψη που αναλύεται ως εξής: 

  

  
 

 

6.8 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 

 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

6.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 
 

Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως είναι εκφρασμένοι σε ευρώ και τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος 

της κατάθεσης και με βάση τα επιτόκια των τραπεζών για υπόλοιπα σε λογαριασμούς όψεως και καταθέσεων. Η τρέχουσα αξία 

των εν λόγω καταθέσεων όψεως προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των κυμαινόμενων επιτοκίων. 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Χρεώστες διάφοροι 20.645           38.671           

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 102.358         34.403           

Χρηματική διευκόλυνση προσωπικού -                    625                

Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (6.317)            (6.317)            

Σύνολο 116.686       67.382         

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 6.317             6.317             

Προσθήκες (Σημείωση 6.19) -                    

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 6.317 6.317

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Έξοδα επόμενων χρήσεων 5.069             7.671             

Σύνολο 5.069           7.671           

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Διαθέσιμα στο ταμείο -                    1.274             

Καταθέσεις όψεως 603.268         485.841         

Σύνολο 603.268       487.115       
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6.10 Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικά 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 το εγκεκριμένο και εις ολόκληρο καταβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 

2.053.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 3,00 ανά μετοχή. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα στη λήψη μερισμάτων 

και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μια ψήφο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

 

 

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 

Η ανάλυση του αποθεματικού αναπροσαρμογής έχει ως εξής: 

 

 

Λοιπά αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

 

 

Ποσά σε €
Αριθμός 

μετοχών 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2018 2.053.000     6.159.000      6.159.000        

Υπόλοιπο 31/12/2018 2.053.000     6.159.000      6.159.000        

Υπόλοιπο 31/12/2019 2.053.000     6.159.000      6.159.000        

Ποσά σε €

Υπόλοιπο 1/1/2018 -                    

Επανεκτίμηση παγίων 190.986           

Επίδραση από την αλλαγή 

φορολογικού συντελεστή
2.690              

Υπόλοιπο 31/12/2018 193.676         

Επανεκτίμηση παγίων

Επίδραση από την αλλαγή 

φορολογικού συντελεστή
10.760             

Υπόλοιπο 31/12/2019 204.436         

Ποσά σε €
ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞ. ΝΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 1/1/2018 113.894                 (2.745)                         1.321.357                         1.432.506            

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από την 

υποχρέσωση παροχών προς τους εργαζόμενους -                             (8.955)                           -                                        (8.955)                  

Υπόλοιπο 31/12/2018 113.894                 (11.700)                       1.321.357                         1.423.551            

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από την 

υποχρέσωση παροχών προς τους εργαζόμενους -                             1.003                            -                                        1.003                   

Υπόλοιπο 31/12/2019 113.894                 (10.697)                       1.321.357                         1.424.554            
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Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της 

χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού 

τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού. 

 

 

Αφορολόγητο αποθεματικό: Έχουν σχηματισθεί στο παρελθόν βάσει διατάξεων φορολογικών νόμων και ο αναλογών  φόρος 

εισοδήματος θα καταβληθεί στην περίπτωση που διανεμηθούν και με συντελεστή φόρου εισοδήματος το συντελεστή που θα 

ισχύει κατά το χρόνο της διανομής. 

 

 

6.11 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές 

διαφορές έχουν ως εξής:  

 

 

 

 
 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αύλα περιουσιακά στοιχεία -                    -                      

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 8.399             -                      

Απαιτήσεις 661.101          734.216            

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από 

την Υπηρεσία 15.447            25.559              

Προβλέψεις 71.956            74.630              

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (πριν από συμψηφισμούς) 756.903        834.405          

Επίδραση συμψηφισμού αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων (305.836)         (394.222)           

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (μετά από συμψηφισμούς) 451.067        440.183          

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις (279.663)         (313.130)           

Αποθέματα -                    (54.919)             

Λοιπές Βραχυπροθεσμες Υποχρεώσεις (26.173)          (26.173)             

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (πριν από συμψηφισμούς) (305.836)      (394.222)         

Επίδραση συμψηφισμού αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων 305.836          394.222            

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (μετά από συμψηφισμούς) -                   -                      
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6.12 Παροχές προσωπικού 

 

α) Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 

Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν 18 άτομα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2018 σε 20 άτομα. 

 

β) Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την 

ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, 

δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια μέρα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 

ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει 

αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημιώσεως στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η σχετική 

υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης. 

Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας αναλύεται ως εξής : 

  

Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2019 440.183                              

Φόρος αναγνωρισμένος στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως                              440 

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου στην Κατάσταση 

αποτελεσμάτων
                                   440 

Φόρος αναγνωρισμένος στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων                          10.443 

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου στην κατάσταση Συνολικών 

εσόδων
                             10.443 

Υπόλοιπο λήξης 31 Δεκεμβρίου 2019 451.066                              

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Μισθοί - Ημερομίσθια Προσωπικού (582.228)           (592.585)           

Ασφαλιστικές εισφορές (155.082)           (170.830)           

Κόστος τρέχουσας χρήσης της 

πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού (27.705)             (25.123)             

(765.015)         (788.538)         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην αρχή της χρήσεως 91.280         78.806         

Αλλαγή Λογιστικής Εκτίμηση αναλογιστικής υποχρέωσης (30.758)          -                    

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης 

(Αναμορφωμένα) 60.522         78.806         

Αναληφθείσες υποχρεώσεις από αναδοχή κλάδου εταιρείας -                    -                    

Αναληφθείσες υποχρεώσεις νέων εταιρειών -                    -                    

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης (Σημείωση 6.12α) 27.705           25.123           

Χρηματοοικονομικό κόστος (Σημείωση 6.18) 968                1.340             

Πληρωθείσες αποζημιώσεις (28.000)          (26.600)          

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες στα αποτελέσματα (1.320)            12.611           

Υπόλοιπο υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως 59.875         91.280         
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

 
 

Η αναλογιστική παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καταβολή παροχής λόγω συνταξιοδότησης έως την οικονομική 

χρήση 2018 υπολογιζόταν βάσει της παρακάτω μεθοδολογίας: 

 

H αναλογιστική παρούσα αξία της υποχρέωσης για καταβολή παροχής λόγω συνταξιοδότησης κατανέμεται γραμμικά από τον 

πρώτο χρόνο υπηρεσίας του εργαζομένου μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία περαιτέρω υπηρεσία από τον εργαζόμενο δεν 

οδηγεί σε ποσά πρόσθετων παροχών. Με βάση τον Ν. 4093/2012, όλοι οι εργαζόμενοι που κατά την έκδοση του νόμου δεν 

έχουν συμπληρώσει 17 χρόνια υπηρεσίας, αυξάνουν την παροχή τους έως και το 16ο έτος υπηρεσίας (Σημείωση 3.11). 

 

Για την  χρήση του 2019 η Εταιρεία προέβη σε αλλαγή υπολογισμού της υποχρέωσης της αναλογιστικής μελέτης αναφορικά 

με την υποχρέωση αρχής και τέλους έτους για την οικονομική χρήση 2019 καθώς και του κανονικού κόστους, τα οποία ποσά 

έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με  την παρακάτω μεθοδολογία: 

Η αναλογιστική παρούσα αξία της υποχρέωσης για καταβολή παροχής λόγω συνταξιοδότησης κατανέμεται γραμμικά από τον 

πρώτο χρόνο υπηρεσίας του εργαζομένου μέχρι την ημερομηνία όπου ο εργαζόμενος πληροί τα κριτήρια συνταξιοδότησης και 

καταβάλλεται η παροχή. 

 

Η ως άνω αλλαγή αντιμετωπίστηκε ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, η σχετική επίδραση απο την 

αλλαγή λογιστικής πολιτικής δεν αναφέρεται στην συγκριτική πληροφόρηση καθώς δεν ήταν σημαντική σε σχέση με μεγέθη 

της Εταιρείας, και καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στα κέρδη εις νέον με αντίστοιχη μείωση της αναλογιστικής υποχρέωσης.  

Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να είναι πιο αντιπροσωπευτική η αναλογιστική υποχρέωση καθώς αυτή 

διαμορφώνεται στην πραγματική θεμελίωση που αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Εάν η Εταιρεία καταχωρούσε την ως άνω αλλαγή στη συγκριτική πληροφόρηση (31/12/2018) θα είχε ως αποτέλεσμα την 

μείωση της αναλογιστικής υποχρέωσης κατά το ποσό των € 30.758 στην Εταιρεία αντίστοιχα, με ισόποση αύξηση στα 

αποτελέσματα εις νέον (προ φόρων), ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα εις νέον αυξήθηκαν κατά € 23.376 στην Εταιρεία. 

 

 

6.13 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 

 
 

 

Οι εύλογες αξίες των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της βραχυπρόθεσμης 

διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, 

αποτελούν μια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών. Οι υποχρεώσεις λήγουν κατά μέσο όρο μεταξύ 3-5 μηνών από την 

ημερομηνία ισολογισμού. 

 

31/12/2019 31/12/2018

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,15% 1,60%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,20% 1,80%

Πληθωρισμός 1,35% 2,00%

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Προμηθευτές 1.282.878      1.823.237       

Επιταγές πληρωτέες 237.522         429.775         

Σύνολο 1.520.400    2.253.012    
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6.14 Δανειακές υποχρεώσεις 

 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους € 1,5 χιλ την 31η Δεκεμβρίου 2019 (31.12.2018: € 106.522 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για κεφάλαιο κίνησης. Οι εύλογες αξίες των δανειακών υποχρεώσεων προσεγγίζουν τα υπόλοιπα των βιβλίων της 

βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
  

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού της Εταιρείας είναι τα εξής: 

 

 
 

 

 

6.15 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

   

 
 

Οι υποχρεώσεις λήγουν κατά μέσο όρο μεταξύ 3-5 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

 

6.16 Πωλήσεις μη βιολογικών- εμπορευμάτων και λοιπού υλικού 

Η ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 
 

6.17 Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 

 

Ακολουθεί ανάλυση των αμοιβών & παροχών τρίτων: 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικός δανεισμός 1.540                 106.522             

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.540               106.522           

31/12/2019 31/12/2018

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 7,03% 7,03%

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 25.741             30.238           

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 37.325             38.888           

Υποχρεώσεις σε φόρους 148.716           265.238         

Διάφοροι πιστωτές - Προκαταβολές 221.106           194.390         

Σύνολο 432.888         528.754       

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Πωλήσεις εμπορευμάτων 10.879.071      11.060.595       

Σύνολο πωλήσεων εμπορευμάτων και 

λοιπών αποθεμάτων
10.879.071    11.060.595    

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Αμοιβές & έξοδα τρίτων (382.317)        (362.250)          

Παροχές τρίτων (157.679)        (165.237)          

Σύνολο αμοιβών τρίτων και 

παροχών τρίτων
(539.996)      (527.487)       
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6.18 Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 

 

Ακολουθεί ανάλυση των χρηματοοικονομικών εσόδων & εξόδων: 

 

 
 

 

6.19 Λοιπά Έξοδα 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών εξόδων: 

 
 

6.20 Λοιπά Έσοδα 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εσόδων: 

  
Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών αφορούν έσοδα κυρίως από παροχές υπηρεσιών σε τρίτους.  

Χρηματοοικονομικά  έξοδα

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Έξοδα τόκων από δάνεια στο αποσβεσμένο κόστος και 

λοιπά συναφή έξοδα
(11.671)          (16.377)            

Έξοδο τόκου από προγράμματα καθορισμένων παροχών 

(Σημείωση 6.12)
(968)              (1.340)             

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (12.639)        (17.717)          

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Έσοδα τόκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων στο σποσβεσμένο κόστος
5.925             2.144               

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 5.925 2.144

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Έντυπα γραφική ύλη & έξοδα δημοσιεύσεων  (2.917)               (2.970)               

Έξοδα μεταφορών (151.855)           (171.659)           

Έξοδα προβολής & διαφημίσεως (6.564)               (5.092)               

Έξοδα ταξιδίων (37.787)             (41.729)             

Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων (10.228)             (96.813)             

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα (25.387)             (1.408)               

Πρόβλεψη επισφαλών πελατών & λοιπών απαιτήσεων 

(Σημείωση 6.6, 6.7) (150.514)           -                       

Αναγνώριση δικαιώματος άδειας προσωπικού & λοιπά 

έξοδα προσωπικού -                       (1.834)               

Υλικά άμεσης ανάλωσης (44.039)             (110.316)           

Φόροι - Τέλη (38.112)             (40.098)             

Διάφορα έξοδα (5.898)               (9.696)               

Σύνολο (473.301)         (481.615)         

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Έσοδα Παρεπόμενων ασχολιών 34.911           307                

Λοιπά έσοδα 3.875             6.639             

Συναλλαγματικές Διαφορές 1.141             6.003             

Σύνολο 39.927         12.949         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.21 Φόρος Εισοδήματος 

 

α) Τρέχων φόρος εισοδήματος 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του πρόσφατου Νόμου 4646/2019, που ψηφίσθηκε το Δεκέμβριο του 2019, τα κέρδη από  

επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 24% ενώ κατά την 

προηγούμενη χρήση και σύμφωνα με το άρθρο 23 του πρόσφατου Νόμου 4579, που ψηφίσθηκε το Δεκέμβριο του 2018, οι 

φορολογικοί συντελεστές των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, βασίζονταν στην σταδιακή 

μείωση κατά 1% ανά έτος, ως ακολούθως: 28% για το φορολογικό έτος 2019, 27% για το φορολογικό έτος 2020, 26% για το 

φορολογικό έτος 2021 και 25% για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε 

ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις 

δηλώσεις και τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Οι φορολογικές ζημίες, στο 

βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε 

ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν 

  

Για τη χρήση 2019 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση 

του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

 

Ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 έως 2018 διενεργήθηκε από τους 

νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και του άρθρου 65α του Ν. 

4174/2013. Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν 

στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

β) Αναβαλλόμενος Φόρος 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές χρησιμοποιώντας τον 

φορολογικό  συντελεστή που θα ισχύει κατά την χρήση που ένα περιουσιακό στοιχείο πραγματοποιείται ή μια υποχρέωση 

διακανονίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

  

Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη το νέο φορολογικό συντελεστή και σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, έχει αναπροσαρμόσει την 

αναβαλλόμενη φορολογία, αναγνωρίζοντας τη διαφορά από τη μεταβολή του συντελεστή φορολογίας ως (έσοδο) / έξοδο από 

φόρο εισοδήματος στα αποτελέσματα. 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τη συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και του πραγματικού φορολογικού συντελεστή 

 

 

 
 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Φόρος χρήσης (223.355)          (95.922)           

Αναβαλλόμενος φόρος 7.822              (68.008)           

Σύνολο (215.533)       (163.930)       

Ζημίες προ φόρων (485.513)       265.779         

Συντελεστής Φόρου 24% 29%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου (116.523)       77.076           

Λοιπές προσαρμογές (Αφορολόγητα αποθεματικά - 

λοιπές φορολογικές ελαφρύνσεις-δαπάνες μη 

εκπιπτόμενες)

332.057           86.854             

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 215.534         163.930         
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6.22. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  

 

α) Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία έχει λάβει εγγυήσεις (έναντι τραπεζών) από τη Μητρική Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE» 

ποσού € 5.600.000. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν 

αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.   

β) Η Διοίκηση της Εταιρείας καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι αυτής εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό 

διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στον Ισολογισμό ή στα 

αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρείας και για τις οποίες να μην έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις 

 

6.23. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 

Επί των γηπέδων - οικοπέδων της εταιρείας, έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα για ποσό € 

2.000.000, για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου της μητρικής εταιρείας ‘’ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’. 

 

6.24. Συνδεμένα μέρη 

 
Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη στη λήξη της 

τρέχουσας χρήσεως έχουν ως εξής: 
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Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

31/12/2019 31/12/2018

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.894.339             2.587.065       

Συνδεδεμένες Εταιρείες 475                      -                    

Θυγατρική εταιρεία Ομίλου ΝΗΡΕΑ ( ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.)
655                      -                    

Σύνολο 2.895.469          2.587.065    

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

31/12/2019 31/12/2018

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε 776.659               1.091.466       

Θυγατρική εταιρεία Ομίλου ΝΗΡΕΑ ( ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε)
18.960                 15.536           

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 104.625               37.500           

Σύνολο 900.244             1.144.502    

Αμοιβές ΔΣ και μισθοδοσία

31/12/2019 31/12/2018

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 247.919               266.478         

Σύνολο 247.919             266.478       

Υπόλοιπα τέλους χρήσεως από αμοιβές ΔΣ και 

μισθοδοσία

31/12/2019 31/12/2018

Αμοιβές Μελών ΔΣ 8.143                   8.782             

Σύνολο 8.143                 8.782           

Υπόλοιπα τέλους από αγορές αγαθών και 

υπηρεσίες

31/12/2019 31/12/2018

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών -                          3.875             

Σύνολο -                         3.875           

Εισπρακτέα

31/12/2019 31/12/2018

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. -                          354.688         

Συνδεδεμένες Εταιρείες 27.479                 -                    

Θυγατρική εταιρεία Ομίλου ΝΗΡΕΑ ( ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε)
766                      -                    

Σύνολο 28.245               354.688       

Πληρωτέα

31/12/2019 31/12/2018

Μητρική ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 834                      -                    

Θυγατρική εταιρεία Ομίλου ΝΗΡΕΑ ( ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε)
-                          9.588             

Σύνολο 834                    9.588           
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Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη  

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 και το 2018 αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

6.25. Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σημαντικά σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

επιτόκια), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας έχει 

στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση 

της Εταιρείας. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης περιλαμβάνουν 

διαθέσιμα, απαιτήσεις και  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο την αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων. Επίσης, 

η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις 

συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

   

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες σχεδόν οι αγορές των εμπορευμάτων πραγματοποιούνται σε 

Ευρώ. 

Επίσης, η εταιρεία τις όποιες πωλήσεις κάνει εκτός των ελληνικών συνόρων τις πραγματοποιεί με νόμισμα το Ευρώ. 

 

Κίνδυνος τιμών 

 

Η εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο να διαταραχθεί η θέση της στην αγορά καθώς διαθέτει ισχυρή ανταγωνιστική θέση και της 

διασφαλίζει ευελιξία και σταθερές τιμές αγοράς για όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

 

 

 

 

Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και 

διευθυντικών στελεχών

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών Δ.Σ. 104.625         37.500                         

Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών
126.562         126.562                       

Αμοιβές μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν. Συνελεύσεις 121.356         139.916                       

352.543       303.978                     

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και  

διευθυντικά στελέχη

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και λοιπές 

αμοιβές
4.443             8.357                          

Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν.Συνελεύσεις
3.700             4.300                          

8.143           12.657                       
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Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της 

Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας. 

 

Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, με 

αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της με χρεωστικούς τόκους. Ενδεχόμενη αυξητική τάση στα επιτόκια (μεταβολή 

στα επιτόκια βάσης δανεισμού (EURIBOR)) θα έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματά της, καθώς η Εταιρεία θα 

επιβαρυνθεί με επιπρόσθετα χρηματοοικονομικά κόστη. 

 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχουν συναφθεί τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια. Οι ανανεώσεις των επιτοκίων γίνονται σε 

μηνιαία βάση με αποτέλεσμα η Εταιρεία να μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο από ενδεχόμενες  μεγάλες αυξομειώσεις στα 

επιτόκια. Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή διακύμανση των επιτοκίων.  

  

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση. Η Εταιρεία εκτιμά ότι  με βάση τις 

συνθήκες οι οποίες έχουν επικρατήσει στην ελληνική αγορά και στην Ελληνική Οικονομία γενικότερα, υπάρχει περιορισμένος 

πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος προκύπτει από τις απαιτήσεις της και για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη 

επισφαλών απαιτήσεων. Η διοίκηση της εταιρείας αξιολογεί συνεχώς τον ενδεχόμενο κίνδυνο ανά πελάτη, και προβαίνει σε 

όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας. 

 

Επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα για την εταιρεία, όσον αφορά την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου αποτελεί η υφιστάμενη 

πολιτική του Ομίλου σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ασφάλιση των απαιτήσεων της με μεγάλη 

ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού.  

 

 

Τέλος, η Εταιρεία καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες βελτίωσης στον τομέα είσπραξης των απαιτήσεών της από τους Πελάτες 

αυτής, όπως προκύπτει από τη μείωση στις ημέρες είσπραξης απαιτήσεων. 

  

Κίνδυνος ρευστότητας  

 

Η εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο κίνδυνο ταμειακής ρευστότητας,  καθώς οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις 

πωλήσεις της εξοφλούνται με είσπραξη μεταχρονολογημένων επιταγών 3-4 μηνών. Επιπλέον, σε περίπτωση ταμειακών 

δυσκολιών η μητρική εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει ρευστότητα. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να 

υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

 

Χρηματοοικονομικά μέσα – Εύλογη αξία 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει την ιεραρχία των εύλογων αξιών των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας. 

 

 
 

 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων 

στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Κατάστασης 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΣΗ ΣΗΜ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Ποσό

Κτίρια,Οικόπεδα,Μηχανήματα,Τεχνικές Εγκατστάσεις και πλωτά 6.1 31-Δεκ-18 1.560.422 - - √

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία μη κυκλοφορούν 6.4 31-Δεκ-19 0 - - √

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούν 6.4 31-Δεκ-19 0 - - √

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.9 31-Δεκ-19 603.268 √ - -

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΣΗ 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.14 31-Δεκ-19 1.540 - √ -
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Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019 και 2018 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη 

Διοίκηση.  

 

Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:  

Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία,  

Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιοριστούν άμεσα ή έμμεσα μέσω 

χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές αγορές,  

Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές από ενεργές 

χρηματαγορές.  

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του 

επιπέδου 3 για την μέτρησή της εύλογης αξίας. 

 

Τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα ταμειακά διαθέσιμα, τις εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις, τις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις καθώς και τις λοιπές 

βραχυπρόθεσμες προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

6.26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Παγκόσμιας πανδημίας Covid-19  

 

Στις αρχές του 2020, η ραγδαία εξάπλωση της αναπνευστικής πανδημίας που προκλήθηκε από τον κορονοϊό (Covid-19) επέφερε 

αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό οι περισσότερες χώρες και η Ελληνική 

κυβέρνηση υιοθέτησαν έκτακτα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης μεγάλης διάρκειας διαταράσσοντας την οικονομία και 

οδηγώντας σε μεγάλη μείωση της ζήτησης. 

 

Η ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα από τις αρχές του έτους 2020, έχει οδηγήσει σε αυξημένους 

ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενώ έχει προκαλέσει διατάραξη και διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.  

 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την επιδημία και η Εταιρεία 

ακολουθεί την καθοδήγηση των ελληνικών και άλλων σχετικών τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις 

δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση και άλλες τοπικές κυβερνήσεις. 

 

Η συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID‐19 πιθανόν να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, 

καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας αλλά η Διοίκηση πιστεύει εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση 

της Εταιρείας και τη δεδομένη χρηματοοικονομική υποστήριξη της μητρικής εταιρείας, ότι η Εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους 

πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο προβλέψιμο μέλλον και την ικανότητα να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας.  

 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2019, τα οποία να αφορούν την εταιρεία και να 

χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).  

 

Νέα Αρτάκη, 30 Ιουλίου 2020 
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