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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019  

(1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019) 

ΤΗΣ  

«ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε» 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12060059000 

 

 

 

 

Κύριοι μέτοχοι, 

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής για λόγους συντομίας «Έκθεση») συντάχθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του Ν.4403/7.7.2016. 

Η Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης με αντικειμενικό και επαρκή τρόπο και με γνώμονα την 

ουσιαστική και όχι τυπική πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα που περιέχονται σε αυτήν. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσεως 2019. 

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως : 

 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τομείς:  

-Την κατασκευή και εμπορία πλωτών σιδηροκατασκευών, αγκυροβολίων, ιχθυοκλωβών, εξεδρών φορτηγίδων και 

γενικά κάθε φύσης πλοιαρίων σκαφών και εν γένει πλωτών κατασκευών καθώς και εργασιών συντηρήσεως και  

επισκευών των άνω κατασκευών. 

-Την κατασκευή και εμπορία διχτύων, πλωτών σημαντήρων, καλουπιών και γενικά κάθε φύσεως λοιπών συναφών 

ειδών εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας.  

- Την κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως βιομηχανικού εξοπλισμού.  

-Την  κατασκευή και εμπορία εξαρτημάτων ιχθυοκαλλιέργειας, και ειδών συσκευασίας ιχθυηρών. 

-Την κατασκευή μηχανημάτων ιχθυοκαλλιέργειας πάσης φύσεως (συσκευασίας, διαλογής, αναβατόρια, μηχανές 

ταΐσματος ή προστασίας κ.λπ.) καθώς και την κατασκευή πάσης φύσεως μηχανημάτων βιομηχανικής χρήσης.  
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- Κάθε άλλη συναφής προς τα ανωτέρω εργασία. 

-Την αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, που παράγουν ή εμπορεύονται τα ως άνω είδη ή 

συναφή είδη. 

-Την παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού σχεδιασμού,  τεχνογνωσίας και υποστήριξης βιομηχανικών εγκαταστάσεων,  

σε σχετικές με την ιχθυοκαλλιέργεια δραστηριότητες, αλλά και σε βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες γενικά.   

-Την εκπόνηση μελετών και τις κατασκευές κτιρίων  πάσης φύσεως, κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων πάσης 

φύσεως  από οποιοδήποτε υλικό, καθώς και τις  συντηρήσεις και επισκευές αυτών. 

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Νομό Χίου, στο Δήμο Χίου και είναι μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας  «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»  σε ποσοστό  100% και περιλαμβάνεται 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει ο όμιλος. 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων 

Η Χρήση 2019 είναι ζημιογόνα παρά την παρατεταμένη οικονομική ύφεση που πλήττει την Ελληνική Οικονομία. 

2. Οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας 

2.1. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στην κλειόμενη χρήση 2019 σε € 5.130.415 έναντι € 5.207.878 της 

προηγούμενης χρήσεως 2018 και είναι μειωμένος  κατά  1,5%. 

2.2. Κερδοφορία 

Οι ζημίες προ φόρων της χρήσεως 2019 ανήλθαν σε € 15.860 έναντι κερδών € 86.420 της προηγούμενης χρήσεως 

2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 81,6%.  

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους της κλειόμενης χρήσεως 2019 ανήλθαν σε € 32.306 έναντι καθαρών κερδών € 

56.891 της προηγούμενης χρήσεως 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά  157%. 
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3. Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 αντίστοιχα έχουν ως εξής: 

 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

 
Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας 

 
Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

 
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

1. Διαρθρώσεως Ενεργητικού

ΣΧΕΣΗ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.406.962 2.315.765

Σύνολο Ενεργητικού 3.039.343 2.915.610

Πάγιο Ενεργητικό 632.380 599.844

Σύνολο Ενεργητικού 3.039.343 2.915.610

31/12/2019 31/12/2018

79,19% 79,43%

20,81% 20,57%

2. Διαρθρώσεως Παθητικού

ΣΧΕΣΗ

Ίδια Κεφάλαια 840.582 834.432

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.198.761 2.081.178

31/12/2019 31/12/2018

38,23% 40,09%

3. Δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας

ΣΧΕΣΗ

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.198.761 2.081.178

Σύνολο Παθητικού 3.039.343 2.915.610

Ίδια Κεφάλαια 840.582 834.432

Σύνολο Παθητικού 3.039.343 2.915.610

31/12/2019 31/12/2018

72,34% 71,38%

27,66% 28,62%

4. Χρηματοδοτήσεως Ακινητοποιήσεων

ΣΧΕΣΗ

Ίδια Κεφάλαια 840.582 834.432

Πάγιο Ενεργητικό 632.380 599.845

31/12/2019 31/12/2018

132,92% 139,11%
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. 

 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

 

5. Χρηματοδοτήσεως Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

ΣΧΕΣΗ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.406.962 2.315.764

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.029.590 1.892.993

Κεφάλαιο Κινήσεως ( Κυκλοφορούν - βραχ.υποχρ.) 377.372 422.771

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.406.962 2.315.764

31/12/2019 31/12/2018

118,59% 122,33%

Ο δείκτης αυτός  δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

15,68% 18,26%

Οι αριθμοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων).

6. Κυκλοφορίας κεφαλαίου

ΣΧΕΣΗ

Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρ. 5.130.415 5.207.878

Ίδια Κεφάλαια 840.582 834.432

31/12/2019 31/12/2018

610,34% 624,12%

7. Αποδοτικότητας πωλήσεων

ΣΧΕΣΗ

Μικτά Αποτελέσματα 481.110 565.502

Πωλήσεις Αποθ. & Υπηρεσιών 5.130.415 5.207.878

Καθαρά Αποτ/τα Χρήσεως -32.306 56.891

Πωλήσεις Αποθ. & Υπηρεσιών 5.130.415 5.207.878

Καθαρά Αποτ/τα χρήσεως (προ φόρων) -15.860 86.420

Σύνολο εσόδων 5.170.467 5.242.151

31/12/2019 31/12/2018

9,38% 10,86%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

-0,63% 1,09%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρείας με το συνυπολογισμό των χρηματοοικονομικών και 

λοιπών εσόδων.

-0,31% 1,65%

8. Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων

ΣΧΕΣΗ

Καθαρά Αποτ/τα χρήσεως (προ φόρων) -15.860 86.420

Ίδια Κεφάλαια 840.582 834.432

31/12/2019 31/12/2018

-1,89% 10,36%
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Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

1. Θέση της εταιρείας στην αγορά 

Η ΠΡΩΤΕYΣ είναι θυγατρική του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ και εξειδικεύεται στην παραγωγή τεχνολογικού εξοπλισμού και 

ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων υψηλής ποιότητας που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του Ομίλου, αλλά και αυτές 

των παραγωγών Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως. Χαρακτηρίζεται ως μία από τις ισχυρότερες εταιρείες 

του κλάδου του εξοπλισμού των ιχθυοκαλλιεργειών στη Μεσόγειο, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο της 

εγχώριας αγοράς όσο και των αγορών του εξωτερικού. 

Η ΠΡΩΤΕYΣ προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για τη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και έχει τη δυνατότητα 

να ολοκληρώνει και να παραδίδει έργα "με το κλειδί στο χέρι": από τη μελέτη σχεδιασμού και σκοπιμότητας μέχρι 

την κατασκευή και τον εξοπλισμό ιχθυογεννητικών σταθμών, μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας και μονάδων 

εκτροφής ψαριών. 

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο στη Χίο, το οποίο συνδυάζει αυστηρά επιλεγμένες διαδικασίες ποιότητας 

και προσεκτικά επιλεγμένα υλικά για την κατασκευή και συντήρηση διχτυών για κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας. 

Παράλληλα κατασκευάζει ανθεκτικούς κλωβούς όλων των τύπων και μεγεθών για εκτροφή ψαριών σε ανοικτή 

θάλασσα. 

Η ΠΡΩΤΕΥΣ οραματίζεται να διατηρήσει την ισχυρή θέση στον τομέα του εξοπλισμού των ιχθυοκαλλιεργειών και να 

παίξει ηγετικό ρόλο σε όλη τη Μεσόγειο, παρέχοντας ολοκληρωμένα και καινοτόμα πρωτοποριακά συστήματα που 

συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους στις επιχειρήσεις του κλάδου, έτσι ώστε οι παραγωγοί να 

απευθύνονται στην Πρωτεύς για κάθε τους ανάγκη, πεπεισμένοι για τις ιδανικές λύσεις που θα βρουν. 

2. Επενδύσεις 

Στην παρούσα χρήση 2019 η εταιρεία διενήργησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Μηχανολογικό & λοιπό 

εξοπλισμό) ποσού € 71.850.  

3. Ασφάλεια, Περιβάλλον, Εργασία 

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η αρμονική συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης της 

εταιρείας αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της εταιρείας.  

Η εταιρεία, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και της αγοράς εργασίας προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της 

προσλαμβάνοντας προσωπικό υψηλών δυνατοτήτων και προσόντων, παρέχοντας ικανοποιητικές αποδοχές. 

Οι απολύσεις προσωπικού γίνονται μόνο σε περίπτωση που κάποιος από το προσωπικό δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της εταιρείας ή δεν δείχνει την πρέπουσα επιμέλεια και πάντοτε μέσα στα νόμιμα πλαίσια της ισχύουσας 

εργατικής νομοθεσίας.    
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Δ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  

1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

H εταιρεία ως μέλος του Ομίλου της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό 

κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη 

προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους 

επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία λειτουργεί με 

συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες 

και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων 

κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος ταμειακών 

ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. 

(α) Κίνδυνος  αγοράς 

Ο Όμιλος και η εταιρεία ως μέλος του, δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των 

συναλλαγών της εταιρείας  διεξάγεται σε Ευρώ.  

(β)  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. 

 

 (γ)  Κίνδυνος ρευστότητας  

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

 

 

 

 

Ποσά σε  € 31/12/2019 31/12/2018

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 192.758 128.665

Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 827.363 834.065

Λοιπές Απαιτήσεις 128.106 111.825

Σύνολο 1.148.227 1.074.555



ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 

 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019                                                                                                                  9 

(από 1ⁿ Ιανουαρίου έως 31ⁿ Δεκεμβρίου 2019)      
531 

9 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019 για την εταιρεία  αναλύεται ως εξής: 

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 για την εταιρεία  αναλύεται ως εξής: 

 

 

(δ) 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. 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

2.1. Προμηθευτές 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές και κανένας προμηθευτής της, δεν 

διαθέτει εξαιρετικά σημαντικό και μη διαχειρίσιμο υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

2.2. Προσωπικό 

 Η εταιρεία στηρίζεται σε ομάδα ικανών και έμπειρων στελεχών και λοιπού προσωπικού, τα οποία διαθέτουν πλήρη 

γνώση του αντικειμένου τους και των συνθηκών αγοράς του κλάδου που δραστηριοποιείται. Το γεγονός αυτό 

συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών της εταιρείας και στην περαιτέρω ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της. 

Στη χρήση 2019 ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 27 άτομα και οι αμοιβές τους καθώς και οι 

λοιπές ασφαλιστικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις τους ανήλθαν στο ποσό των € 617.739. Περισσότερες πληροφορίες 

αναφέρονται στις σημειώσεις (Notes) των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019. 

 

 

Ποσά σε €

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη μετά από 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.700.534            -                           -                        -                         

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 329.056              -                           -                        -                         

Σύνολο 2.029.590 0 0 0

2019

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Ποσά σε €

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη μετά από 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.574.970            -                           -                        -                         

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 318.023              -                           -                        -                         

Σύνολο 1.892.993 0 0 0

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

2018
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Ε. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα εξακολουθεί να παραμένει ευμετάβλητο. Η 

επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών 

οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Οι παραπάνω εξελίξεις ενδέχεται, σε κάποιο βαθμό, να επηρεάσουν αρνητικά 

τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προσδιορίσει τις περιοχές που 

επηρεάζονται από τις εξελίξεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και έχει λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα 

για να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. 

ΣΤ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ  

Η εταιρεία έχει πρόσφατα επενδύσει στην επέκτασή της στις αγορές των αραβικών χωρών και τα αποτελέσματα από 

αυτό αναμένεται να δώσουν θετική ώθηση στα μεγέθη της στο επόμενο διάστημα.  

Ζ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η μερισματική πολιτική της διοίκησης της ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. προωθεί τη διανομή ικανοποιητικού 

μερίσματος κάθε χρόνο, εφόσον τα μεγέθη της κερδοφορίας το επιτρέπουν. 

Για τη χρήση 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό-

χων τη μη διανομή μερίσματος.  

H. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 Οι συναλλαγές που αφορούν σε πωλήσεις και αγορές αγαθών & υπηρεσιών, μερίσματα, απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόμενα μέρη και παροχές προς τη Διοίκηση έχουν ως εξής : 

 

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση εμπορικούς όρους της αγοράς. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με 

μέλη της Γενικής Διεύθυνσης ούτε έχουν χορηγηθεί δάνεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συγγενείς 

αυτών. 

Θ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

1o χλμ Κορωπίου Βάρης, Οδός Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής  

 

 

31/12/2019 31/12/2018

α) Εσοδα 3.006.694       3.095.886       

β) Έξοδα 51.426           48.751           

γ) Απαιτήσεις 461.620         9.588             

δ) Υποχρεώσεις 187.092         714.770         

ε) 188.694         93.263           

στ) 1.200             5.229             Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης.
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Ι. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η ΠΡΩΤΕΥΣ πρωτοπορεί και δίνει οριστικές λύσεις στο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος που επιβαρύνεται 

με την εκτεταμένη χρήση του antifouling: 

Α) Εισέρχεται στην αγορά του antifouling με το brand name ALPHA-GARD και προχωράει σε δοκιμές anti-fouling χωρίς 

χαλκό, με στόχο την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Β) Λύση για την αντικατάσταση της χρήσης του antifouling, δίνει ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του ρομποτικού 

μηχανήματος της MPI, ROBOT CLEANER, το οποίο επιτυγχάνει καθαρισμό των διχτυών, μέσα στο νερό, 

ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις φθορές των διχτυών και το κόστος των εργατικών. Με τη συνεχή εξέλιξη των 

προϊόντων της, η Πρωτεύς έχει προχωρήσει στην παροχή επιτόπιων υπηρεσιών καθαρισμού διχτυών, σε 

στρατηγικούς πελάτες. 

Με στόχο την ορθή πρακτική διαχείρισης των αλιευμάτων, η ΠΡΩΤΕΥΣ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με την εταιρεία 

ACE AQUATEC, τη δοκιμή εξοπλισμού stunner (animal welfare). Η χρήση του επιφέρει ακαριαία θανάτωση με 

μηδενική επιβάρυνση των ψαριών με στρες και ταυτόχρονα διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του προϊόντος που θα 

παραδοθεί στον καταναλωτή. 

Η συνεργασία με τη Δανέζικη εταιρεία ROSSI, αποσκοπεί στη χρήση του πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος 

εμβολιασμού με πολλαπλά οφέλη στο τελικό κοστολόγιο των ιχθυοπαραγωγών. 

Κ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Η εταιρεία δεν απέκτησε στη χρήση 2019 ίδιες μετοχές της. 

Λ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

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, 
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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. 

 

 

Χίος, 30 Ιουλίου 2020 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ



A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

  

EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.E. 
Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι 
151 25 Αθήνα 

 Τηλ.: 210 2886 000 
Φαξ: 210 2886 905 
ey.com 

 

 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.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 «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.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 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. 
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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 «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.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 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 7.1 631.211             598.675             

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7.2 -                       -                       

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 7.3 1.169                1.169                

632.380 599.844

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 7.4 1.247.091          1.239.149          

Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 7.5 827.363             834.065             

Λοιπές Απαιτήσεις 7.6 128.106             111.825             

Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 7.7 11.644              2.061                

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.8 192.758             128.665             

2.406.962 2.315.765

Σύνολο Ενεργητικού 3.039.342 2.915.609

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια  

Μετοχικό Κεφάλαιο 7.9 60.000              60.000              

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 7.9 233.908             221.599             

Λοιπά Αποθεματικά 7.9 293.543             291.011             

Αποτελέσματα εις Νέον 253.131             261.822             

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους Μητρικής 840.582 834.432
Δικαιώματα Μειοψηφίας -                       -                       

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 840.582 834.432

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 7.2 30.980              26.044              

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 7.10 46.362              77.235              

Προβλέψεις 7.11 91.828              84.905              

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 169.170 188.184

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 7.12 1.700.534          1.574.970          

Λοιπές Βραχυπροθεσμες Υποχρεώσεις 7.13 329.056             318.023             

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 2.029.590 1.892.993

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.198.760 2.081.177

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 3.039.342 2.915.609
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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

Πωλήσεις μη βιολογικών αγαθών - εμπορευμάτων και λοιπού υλικού 7.14 5.130.415                    5.207.878                 

Αναλώσεις (4.014.492)                   (3.952.659)                

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.10 (617.739)                      (608.754)                   

Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 7.15 (333.168)                      (353.687)                   

Χρηματοοικονομικά έξοδα 7.16 (5.234)                         (8.690)                      

Αποσβέσεις 7.1 (39.313)                       (57.297)                    

Λοιπά έξοδα 7.17 (176.381)                      (174.644)                   

Λοιπά έσοδα 7.18 40.052                         34.273                      

Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (15.860)                     86.420                    

Φόρος εισοδήματος 7.19 (7.456)                         (7.216)                      

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 7.19 (8.990)                         (22.313)                    

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως (32.306)                     56.891                    

Κατανεμόμενα σε: 

Μετόχους Εταιρείας (32.306)                56.891              

Σύνολο (32.306)                     56.891                    
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

(Ποσά σε ευρώ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών 

καταστάσεων 

 
 

Σημ. 31/12/2019 31/12/2018

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (32.306)            56.891              

Στοιχεία που ενδέχεται να αναταξινομηθούν στην Κατάσταση 

αποτελεσμάτων μεταγενέστερα

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή 7.19 12.309               3.077                 

12.309               3.077                 

Στοιχεία που δεν θα αναταξινομηθούν στην Κατάσταση 

αποτελεσμάτων μεταγενέστερα 

Μεταβολή από επανεκτίμηση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων στο 

αποθεματικό εύλογης αξίας
7.1 -                        115.624              

Μείον:Αναβαλλόμενος φόρος -                        (33.531)              

-                        82.093               

Επανεκτίμηση αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) από την υποχρέωση παροχών 

προς τους εργαζόμενους
7.10 3.331                 (5.889)                

Μείον:Αναβαλλόμενος φόρος (800)                   1.708                 

2.531                 (4.181)                

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 14.841              80.989              

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (17.465)            137.880            

- Ιδιοκτήτες Μητρικής (17.465)              137.880              

(17.465)            137.880            
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 

(Ποσά σε ευρώ) 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών 

καταστάσεων 

 

 

ΠΟΣΑ ΣΕ €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεματικό 

αναπροσαρμογής

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 (αναπροσαρμοσμένα) 60.000                136.429                   295.192               202.611             694.232                

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2018

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους -                          -                               -                           56.891                 56.891                  

Λοιπά συνολικά έσοδα -                          85.170                      (4.181)                   -                         80.989                  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -                         85.170                     (4.181)                 56.891               137.880                

Λοιπές μεταβολές -                          -                               -                           2.320                  2.320                    

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημία Χρήσεως -                         85.170                     (4.181)                 59.211               140.200                

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2018  

(δημοσιευμένα)
60.000                221.599                   291.012               261.822             834.432                

Επίδραση αλλαγής λογιστικής εκτίμησης ΔΛΠ 19 (Σημείωση 7.10) -                         -                              -                          23.615                 23.615                  

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 (αναπροσαρμοσμένα) 60.000                221.599                   291.012               285.437             858.047                

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2019

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους -                          -                               -                           (32.306)               (32.306)                 

Λοιπά συνολικά έσοδα -                          12.309                      2.531                    -                         14.840                  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -                         12.309                     2.531                   (32.306)             (17.466)                 

Λοιπές μεταβολές -                          -                               -                           -                         -                            

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημία Χρήσεως -                         12.309                     2.531                   (32.306)             (17.466)                 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2019 60.000                233.908                   293.543               253.131             840.582                
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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

Κέρδη  προ φόρων (15.860)                 86.420                   

Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Αποσβέσεις 39.313                   57.297                   

Προβλέψεις 6.924                    4.532                     

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 2.790                    8.712                     

Λοιπά μη ταμειακά κονδύλια -                           (5.889)                   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.234                    8.690                     

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων (7.942)                   23.989                   

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων (31.514)                 96.376                   

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών ) 141.493                 (237.661)                

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (4.495)                   (7.545)                   

Kαταβεβλημένοι Φόροι -                           (14.601)                  

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 135.943       20.320         

Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (71.850)                 (77.681)                  

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (71.850)        (77.681)        

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα -                           -                           

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) -                    -                    

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσεως (α) + (β) + (γ) 64.093         (57.361)        

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 128.665       186.026       

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 192.758       128.665       
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 

 

1. Γενικές πληροφορίες 
 

      Η Εταιρεία ιδρύθηκε το Μάϊο του 1996 και δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τομείς:  

-Την κατασκευή και εμπορία πλωτών σιδηροκατασκευών, αγκυροβολίων, ιχθυοκλωβών, εξεδρών φορτηγίδων 

και γενικά κάθε φύσης πλοιαρίων σκαφών και εν γένει πλωτών κατασκευών καθώς και εργασιών συντηρήσεως 

και  επισκευών των άνω κατασκευών. 

-Την κατασκευή και εμπορία διχτύων, πλωτών σημαντήρων, καλουπιών και γενικά κάθε φύσεως λοιπών 

συναφών ειδών εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας .  

- Την κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως βιομηχανικού εξοπλισμού .  

-Την  κατασκευή και εμπορία εξαρτημάτων ιχθυοκαλλιέργειας, και ειδών συσκευασίας ιχθυηρών. 

-Την κατασκευή μηχανημάτων ιχθυοκαλλιέργειας πάσης φύσεως (συσκευασίας, διαλογής, αναβατόρια, μηχανές 

ταΐσματος ή προστασίας κ.λπ.) καθώς και την κατασκευή πάσης φύσεως μηχανημάτων βιομηχανικής χρήσης.  

- Κάθε άλλη συναφής προς τα ανωτέρω εργασία. 

-Την αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, που παράγουν ή εμπορεύονται τα ως άνω είδη 

ή συναφή είδη. 

-Την παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού σχεδιασμού,  τεχνογνωσίας και υποστήριξης βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων ,  σε σχετικές με την ιχθυοκαλλιέργεια δραστηριότητες, αλλά και σε βιομηχανικές ή βιοτεχνικές 

δραστηριότητες γενικά.   

-Την εκπόνηση μελετών και τις κατασκευές κτιρίων  πάσης φύσεως, κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων 

πάσης φύσεως  από οποιοδήποτε υλικό, καθώς και τις  συντηρήσεις και επισκευές αυτών. 

 Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Νομό Χίου , στο Δήμο Χίου και είναι μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών.  

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας  «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»  σε ποσοστό  100% και 

περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει ο όμιλος. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 
 

Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) καθώς και 

των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ και τα οποία 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες, την 

αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή της αυτοτέλειας χρήσεων.  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, 

απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι πολιτικές που 

αναφέρονται έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 
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Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης 

Δεκεμβρίου 2018) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30 Ιουλίου 2020. Σύμφωνα με τις διατάξεις της  

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις δεν επιτρέπονται μετά την έγκρισή τους. 

Δικαίωμα αλλαγών έχουν μόνο οι μέτοχοι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.  

 

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 αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του οικονομικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία που είναι το ευρώ (λειτουργικό νόμισμα).  

 

(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 ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 

προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα. 

 

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως μείον, κατ’ 

αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριφθείσες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

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

ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 

αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που 

έχει ως εξής: 

 

 
 

 

Μηχανολολογικός εξοπλισμός 7 - 12 έτη

Μεταφορικά μέσα 5 - 7 έτη

Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός 3 - 5 έτη
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των λοιπών ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη 

αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση τους, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 

καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα 

της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει 

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

 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 

της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η 

μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. 

Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν 

προκύπτουν. 

 

3.3 Χρηματοοικονομικά μέσα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις) 
 
Α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται 

κατηγοριοποίησή τους στις παρακάτω κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων:  

• δάνεια και απαιτήσεις 

• χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων   

• διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

• επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη  

• ή παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης  

 

Η κατηγοριοποίηση των  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται από τη διοίκηση 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το σκοπό για τον οποίο το μέσο αποκτήθηκε. Όλα τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία αποτελεί συνήθως το κόστος 
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απόκτησης πλέον των άμεσων δαπανών συναλλαγής στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιμώνται σε 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν χρηματικά διαθέσιμα και 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις όψεως, εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία 

διαθέσιμα προς πώληση. 

 

Η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μετά την αρχική τους αναγνώριση εξαρτάται από 

την κατηγορία στην οποία ανήκουν: 

 

Δάνεια και Απαιτήσεις 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές και 

προσδιορίσιμες καταβολές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, 

τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 

μείον τυχόν ζημία απομείωσης. Το αποσβεσμένο κόστος λαμβάνει υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριμ κατά την 

απόκτηση και αμοιβές ή δαπάνες οι οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι του πραγματικού επιτοκίου. Η 

απόσβεση από την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου συμπεριλαμβάνεται στα 

χρηματοοικονομικά έσοδα των Αποτελεσμάτων Χρήσης. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα λοιπά έξοδα 

των Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν 

μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν Μη Κυκλοφοριακά 

Στοιχεία Ενεργητικού. Στον ισολογισμό ταξινομούνται σαν «Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» καθώς και 

«Λοιπές Απαιτήσεις» και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας. 

 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά 

στοιχεία τα οποία διακρατούνται για εμπορικούς σκοπούς και έχουν ταξινομηθεί στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία που έχουν αποκτηθεί με σκοπό την πώληση ή επαναγορά τους σύντομα καθώς και τα  παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μέσα λογιστικής. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν την κατηγορία 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό στην εύλογη αξία με τις μεταβολές της εύλογης αξίας να αναγνωρίζονται στα 

χρηματοοικονομικά έσοδα ή χρηματοοικονομικά έξοδα των αποτελεσμάτων χρήσης. Τα χρηματοοικονομικά 
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περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικός αναγνωριστεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων δεν μπορούν να αναταξινομηθούν σε άλλη κατηγορία. 

Ο Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή του Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2019 και 2018. 

 

Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν συμμετοχικούς και 

δανειακούς τίτλους. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που ταξινομούνται στην κατηγορία αυτή, είναι εκείνοι που δεν έχουν 

ταξινομηθεί ως διακρατούμενοι για εμπορικό σκοπό ούτε ως στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Δανειακοί τίτλοι που ταξινομούνται στην κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση είναι εκείνοι τους οποίους η 

διοίκηση προτίθεται να διακρατήσει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και που μπορεί να πωληθούν 

προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας ή για ανταπόκριση στις αλλαγές των συνθηκών αγοράς. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  

επιμετρώνται στην εύλογη αξία όπου μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα με τις μη-πραγματοποιημένες ζημίες ή 

κέρδη να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα μέχρι την αποαναγνώριση τους κατά την οποία οι 

σωρευμένες ζημίες ή κέρδη καταχωρούνται στα λειτουργικά αποτελέσματα. Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο 

στοιχείο έχει απομειωθεί η σωρευμένη ζημία που βρίσκεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα μεταφέρεται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα των αποτελεσμάτων χρήσης. 

  

Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις 

 

Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 

καθορισμένες ή προσδιορίσιμες πληρωμές και καθορισμένη λήξη. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις εφόσον η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την πρόθεση 

και τη δυνατότητα να διακρατήσει μέχρι τη λήξη τους. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα διακρατούμενα μέχρι τη 

λήξη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν ζημία απομείωσης. Το αποσβεσμένο κόστος λαμβάνει υπόψη τυχόν έκπτωση 

ή πριμ κατά την απόκτηση και αμοιβές ή δαπάνες οι οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι του πραγματικού 

επιτοκίου. Η απόσβεση από την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου συμπεριλαμβάνεται στα 

χρηματοοικονομικά έσοδα των Αποτελεσμάτων Χρήσης. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα των Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις κατά τη διάρκεια των χρήσεων 

2019 και 2018. 
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Αποαναγνώριση 

 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται όταν: 

➢ Τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου εκπνεύσουν 

➢ Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή έχει αναλάβει συμβατική δέσμευση να καταβάλλει τις ταμειακές ροές σε έναν ή 

περισσότερους παραλήπτες, χωρίς σημαντική καθυστέρηση και είτε (α) έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι 

κίνδυνοι και ωφέλειες του περιουσιακού στοιχείου ή (β) δεν έχουν μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί ουσιαστικά όλοι 

οι κίνδυνοι και ωφέλειες του περιουσιακού στοιχείου αλλά έχει μεταβιβαστεί ο έλεγχος του στοιχείου αυτού. 

 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Η Εταιρεία εκτιμά σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή σύνολο 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρεται ότι έχει απομειωθεί, εάν και μόνο εάν υπάρχει 

αντικειμενική απόδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων που έχουν συμβεί μετά την 

αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και το ζημιογόνο γεγονός έχει επίδραση στις εκτιμώμενες 

μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου ή του συνόλου των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα.  

 

Συγκεκριμένα η Εταιρεία, για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν απομείωσή τους ανά 

μεμονωμένη απαίτηση (για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της 

απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις 

όπου αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις ομαδοποιούνται 

και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους. Οι ομάδες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό τη 

γεωγραφική κατανομή, τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυμβαλλόμενων και, εάν υπάρχουν, άλλα κοινά 

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν.  

 

Οι ενδείξεις απομείωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ενδείξεις ότι οι χρεώστες ή ομάδα χρεωστών αντιμετωπίζει 

σημαντική οικονομική δυσκολία, αθέτηση ή πλημμέλεια στις καταβολές τόκου ή κεφαλαίου, αυξημένο ενδεχόμενο 

πτώχευσης του οφειλέτη ή πιθανότητα αναδιοργάνωσής του και όταν υπάρχουν παρατηρήσιμα στοιχεία που 

υποδεικνύουν την ύπαρξη μετρήσιμης μείωσης των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών όπως μεταβολές 

στην κατάσταση πληρωμών και οικονομικών συνθηκών που σχετίζονται με τις αθετήσεις επί των περιουσιακών 

στοιχείων. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απεικονισμένα στο αποσβεσμένο κόστος 

 

Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο αποσβεσμένο κόστος, η Εταιρεία αξιολογεί 

αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξίας μεμονωμένα για χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που είναι από μόνα τους σημαντικά και μεμονωμένα ή συλλογικά για χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα τους. Εάν η Εταιρεία προσδιορίσει ότι δεν υπάρχει 

αντικειμενική απόδειξη της ύπαρξης απομείωσης αξίας για χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που 

αξιολογήθηκε μεμονωμένα, είτε είναι σημαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί 

για απομείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για απομείωση μεμονωμένα και 

για τα οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική 

αξιολόγηση για απομείωση. 

Εφόσον υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι για ζημία απομείωσης, το ποσό της ζημίας επιμετράται ως η διαφορά 

μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με 

το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το πραγματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά 

την αρχική αναγνώριση). Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται είτε απευθείας είτε μέσω της 

χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση σχετίζεται 

αντικειμενικά με γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η ζημία απομείωσης που είχε 

αναγνωριστεί προηγουμένως αναστρέφεται είτε απευθείας είτε με την προσαρμογή σχετικού λογαριασμού 

πρόβλεψης. Η αναστροφή δεν οδηγεί σε λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, που 

υπερβαίνει το ύψος που θα είχε το αποσβεσμένο κόστος αν η απομείωση δεν είχε αναγνωριστεί κατά την 

ημερομηνία της αναστροφής. Το ποσό της αναστροφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξίας μια επένδυσης ή συνόλου επενδύσεων. 

Στην περίπτωση συμμετοχικών τίτλων, μια αντικειμενική απόδειξη απομείωσης θα περιελάμβανε μια σημαντική 

και παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της επένδυσης κάτω του κόστους της. Η «σημαντικότητα» 

αξιολογείται σε σχέση με το αρχικό κόστος ενώ η «παράταση» αξιολογείται σε σχέση με το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο η εύλογη αξία παρέμεινε κάτω του αρχικού κόστους. Όταν υπάρχει απόδειξη απομείωσης, η 

σωρευμένη ζημία – η οποία επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ του αρχικού κόστους απόκτησης και της τρέχουσας 

εύλογης αξίας, μείον τυχόν ζημία απομείωσης που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτελέσματα χρήσης 

– αφαιρείται από τα λοιπά συνολικά έσοδα και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημίες απομείωσης 

που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο κατατασσόμενο ως διαθέσιμο 

προς πώληση δεν αντιλογίζονται μέσω των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο 
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αυξάνεται η εύλογη αξία και η αύξηση σχετίζεται αντικειμενικά με γεγονός που λαμβάνει χώρα μετά την 

αναγνώριση στα αποτελέσματα της ζημίας απομείωσης, η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται και ο αντιλογισμός 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Στην περίπτωση δανειακών τίτλων που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση, η απομείωση αξιολογείται βάσει των ίδιων κριτηρίων με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που απεικονίζονται σε αποσβεσμένο κόστος. Το ποσό όμως που καταχωρείται ως απομείωση είναι η 

σωρευτική ζημία η οποία επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ του αποσβεσμένου κόστους και της τρέχουσας 

εύλογης αξίας, μείον τυχόν ζημία απομείωσης που έχει προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτελέσματα χρήσης. 

Β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούνται από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων χρήσης, δάνεια και υποχρεώσεις ή παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία έχουν 

χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικά μέσα λογιστικής αντιστάθμισης. Η Εταιρεία προσδιορίζει την κατηγοριοποίηση 

των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά την αρχική αναγνώρισή τους. 

 

 

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία συν, στην περίπτωση δανείων, το κόστος 

συναλλαγών που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνει εμπορικές υποχρεώσεις, λοιπές μακροπρόθεσμες 

και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια και παράγωγα χρηματοοικονομικά 

μέσα.  

Η μεταγενέστερη της αρχικής αναγνώρισης επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εξαρτάται από 

την κατηγορία στην οποία έχουν ταξινομηθεί. 

 

Δανεισμός και εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν  χρηματοδότηση των λειτουργιών μιας Εταιρείας. Ο διαχωρισμός σε 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα γίνεται ανάλογα με τις ισχύουσες συμβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωμή 

τους στους επόμενους δώδεκα μήνες ή αργότερα, αντίστοιχα. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης όταν οι υποχρεώσεις 

αποαναγνωρίζονται καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια απόσβεσης μέσω της εφαρμογής της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριμ κατά 
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την απόκτηση καθώς και τυχόν κόστη ή δαπάνες που αποτελούν τμήμα του πραγματικού επιτοκίου. Η απόσβεση 

αυτή περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα των αποτελεσμάτων χρήσης. 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού. 

Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της τραπεζικά δάνεια κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2019 και 2018. 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνουν τις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που διακρατώνται για εμπορικούς σκοπούς και έχουν χαρακτηριστεί ως 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων από την αρχική τους αναγνώριση. Οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως διακρατούμενες για εμπορικό σκοπό εάν έχουν αποκτηθεί με 

σκοπό την σύντομη πώλησή τους. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία 

δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικά μέσα λογιστικής αντιστάθμισης. Οι ζημίες ή κέρδη των υποχρεώσεων 

που διακρατώνται για εμπορικούς σκοπούς αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης.  

 

Αποαναγνώριση 

 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση εξοφλείται, δηλαδή, όταν η 

δέσμευση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μια υπάρχουσα 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ανταλλάσσεται με μια άλλη υποχρέωση προς τον ίδιο δανειστή η οποία εμπεριέχει 

σημαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά,  αυτή η 

ανταλλαγή ή μετατροπή αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας 

υποχρέωσης. Η διαφορά των αντίστοιχων λογιστικών αξιών αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

Γ) Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό 

ποσό απεικονίζεται στον Ισολογισμό μόνο εάν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα 

συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την 

υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 

3.4 Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες, υλικά, και αγαθά που αγοράστηκαν.   

Το κόστος των αποθεμάτων πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κόστη αγοράς, μετατροπής καθώς και τις δαπάνες 

που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. 
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Το κόστος αγοράς περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων 

που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και μεταφορικά, έξοδα 

παράδοσης και τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία 

αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς. 

Το κόστος μετατροπής των αποθεμάτων περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τις μονάδες 

παραγωγής, όπως είναι τα άμεσα εργατικά. Επίσης συμπεριλαμβάνει ένα συστηματικό επιμερισμό των σταθερών 

και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή των υλών σε έτοιμα 

αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες παραγωγής που παραμένουν σχετικά 

σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών κτιρίων 

και εξοπλισμού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα 

παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες παραγωγής που μεταβάλλονται άμεσα η σχεδόν άμεσα, ανάλογα με τον 

όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έμμεσες ύλες και η έμμεση εργασία. Ο επιμερισμός των σταθερών γενικών 

εξόδων παραγωγής στο κόστος μεταποίησης βασίζεται στην κανονική δυναμικότητα των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων. Κανονική δυναμικότητα είναι η αναμενόμενη να επιτευχθεί παραγωγή κατά μέσο όρο στην 

διάρκεια ενός αριθμού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη των απωλειών 

δυναμικότητας λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης. Το πραγματικό επίπεδο παραγωγής μπορεί να 

χρησιμοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναμικότητα. 

Οι λοιπές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των αποθεμάτων μόνο στην έκταση που πραγματοποιούνται 

για να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Για παράδειγμα, μπορεί να πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο κόστος των αποθεμάτων μη παραγωγικά γενικά έξοδα ή κόστη σχεδιασμού προϊόντων για 

συγκεκριμένους πελάτες. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως 

ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στη συνήθη 

πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης.  

 

 

3.5 Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική 

αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 

που οφείλονται με βάση του συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ αξίας 

των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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3.6 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. 

 

3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά 

την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που 

σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

3.8 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 
 

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά 

οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 

αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων της 

περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.  

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι 

επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται 

κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων στις χώρες που δραστηριοποιείται η Εταιρεία 

και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. 

 

Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και 

αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός  εάν προκύπτει από την 

αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν 
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είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό 

κέρδος ή ζημία. Επίσης, σε περίπτωση φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε 

θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί 

και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον, δεν υπολογίζεται 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 

μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει διαθέσιμο μελλοντικό 

φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 

μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.  Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

στην περίπτωση που αυτή σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης σε μια συναλλαγή η οποία δεν 

είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 

φορολογικό κέρδος ή ζημία. Επίσης, σε περίπτωση φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται 

στο βαθμό που είναι πιθανό ότι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει 

διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών, δεν 

υπολογίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι 

πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει ολόκληρη την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση ή εν μέρει.  

  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα αναγνωριστεί η απαίτηση ή θα 

διακανονιστεί η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) 

που έχουν τεθεί σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού.  

 

Ο φόρος της χρήσης (τρέχων και αναβαλλόμενος) που αφορά συναλλαγές που καταχωρούνται απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια, καταχωρείται απευθείας κατά ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

  

 

3.9 Παροχές στο προσωπικό 
 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 
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(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο 

και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 

καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 

αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Ως επιτόκιο προεξόφλησης θεωρείται η απόδοση, κατά την 

ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, των υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων 

τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης που προσεγγίζει τα χρονικά όρια των υποχρεώσεων της Εταιρείας. 

 

3.10 Επιχορηγήσεις 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους του προβλεπόμενους όρους. 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων μέσα σε μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση με τα κόστη που προορίζονται να 

αποζημιώσουν. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών 

περιουσιακών στοιχείων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα όταν η εταιρεία έχει εκπληρώσει όλους τους όρους που σχετίζονται με την επιχορήγηση. 

 

3.11 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στην Εταιρεία διαγράφονται πλήρως. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

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

(β) Έσοδα από τόκους 
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Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού επιτοκίου. 

 

(γ) Έσοδα από δικαιώματα 

 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών 

συμβάσεων. 

 

(δ) Μερίσματα 

 

Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξης τους δηλαδή όταν εγκρίνονται από 

το όργανο που είναι κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί. 

 

3.12 Μισθώσεις 

 

Οι Μισθώσεις αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές μισθώσεις ή λειτουργικές μισθώσεις κατά την έναρξη του 

συμβολαίου μίσθωσης. 

 

Εταιρεία ως Μισθωτής: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία 

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός περιουσιακού στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται 

με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του πάγιου στοιχείου ή της παρούσας 

αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της μείωσης της υποχρέωσης και των 

χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά 

έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις και αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Το μέρος του 

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στην 

ωφέλιμη ζωή του παγίου. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει αρκετή βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα αποκτήσει 

ιδιοκτησία του παγίου κατά τη λήξη της μίσθωσης, το πάγιο αυτό αποσβένεται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της 

ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσής του. 

 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια 

συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ωφέλειες του πάγιου 

στοιχείου, αναγνωρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 

(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 

αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
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Εταιρεία ως εκμισθωτής: Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των 

μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας 

αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 

Μισθώσεις ενσωμάτων παγίων όπου η «Εταιρεία» έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά 

τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσωμάτων παγίων και 

της παρούσης αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και στο 

χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. 

Η υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα καθαρή από το χρηματοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στις άλλες 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της 

υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται με χρηματοδοτικές 

μισθώσεις, αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιμη ζωή και το χρόνο της 

μίσθωσης. 

 

3.13 Διανομή μερισμάτων 
 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα 

μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις” , όταν τα 

μερίσματα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

4. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές  
 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την 

χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που 

ακολουθούνται. 

 

4.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές και Εφαρμογή Νέων και Τροποποιημένων Προτύπων και 

Διερμηνειών. 

 

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων 

και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια 

της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή 

αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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4.1.1 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 

χρηματοoικονομικές 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 τροποποιήση 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.  

 

 

•     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. 
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•   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 υποθέσης 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. 

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

Εταιρείας. 

 

 

 
5. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 
 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό 

κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και  

υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων της χρήσεως καθώς και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα 

ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί κάτω από διαφορετικές παραδοχές και συνθήκες. Οι 

εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 

συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων 

πληροφοριών. 

Οι βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας και που έχουν τη σημαντικότερη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, κυρίως είναι:  

 

Α. Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων  

 

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη 

μέχρι τη λήξη, ως αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή ως διαθέσιμη προς πώληση. Για 

τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη  η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα 

κριτήρια του ΔΠΧΑ 9 και συγκεκριμένα το κατά πόσο η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις 

κρατήσει έως τη λήξη τους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων εξαρτάται από το εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για εμπορικούς σκοπούς και για τη 

δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση. 

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 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με βάση τις εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν 

κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει 

γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού 

κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της 
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απαίτησης, κτλ.), η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλυφθεί η 

ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. 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. 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  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 παρατηρήσιμες 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. 

 

6. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

6.1 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. 

 

 

 

Ποσά σε  € 31/12/2019 31/12/2018

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 192.758 128.665

Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 827.363 834.065

Λοιπές Απαιτήσεις 128.106 111.825

Σύνολο 1.148.227 1.074.555
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6.2 Κίνδυνος ρευστότητας 
 

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

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019 για την εταιρεία  αναλύεται ως 

εξής: 

 

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 για την εταιρεία  αναλύεται ως 

εξής: 

 
 

 

 
6.3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε €

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη μετά από 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.700.534            -                           -                        -                         

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 329.056              -                           -                        -                         

Σύνολο 2.029.590 0 0 0

2019

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Ποσά σε €

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη μετά από 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.574.970          -                            -                         -                          

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 318.024             -                            -                         -                          

Σύνολο 1.892.994 0 0 0

2018

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις  
 
7.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
 

 

 

 

7.2 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

 

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €
Λοιπές Πάγιες 

Εγκαταστάσεις

Μηχανήματα & 

Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 341.844                 236.224                 24.935               45.736                       648.739  

Προσθήκες 1.925                    75.645                   -                        111                            77.681    

Αναταξινομήσεις (293.716)                293.716                 -                        -                                -             

Επανεκτίμηση -                           (31.291)                 -                        -                                (31.291)   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 50.053            574.294          24.935         45.847                695.129  

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 (80.381)                 (58.534)                 (2.935)                (44.222)                      (186.072) 

Αποσβέσεις χρήσεως -                           (56.126)                 (881)                   (290)                           (57.297)   

Αναταξινομήσεις 32.255                   (32.255)                 -                        -                                -             

Επανεκτίμηση -                           146.915                 -                        -                                146.915  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 (48.126)           -                     (3.816)          (44.512)               (96.454)   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 1.927              574.294          21.119         1.335                  598.675  

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 50.053                   574.294                 24.935               45.847                       695.129  

Προσθήκες 70.286                   -                        1.564                         71.850    

Αναταξινομήσεις 242                       (242)                      -                        -                                -             

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 120.581          574.052          24.935         47.411                766.979  

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (48.126)                 -                           (3.816)                (44.512)                      (96.454)   

Αποσβέσεις χρήσεως (5.948)                   (30.742)                 (880)                   (1.743)                        (39.313)   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 (54.074)           (30.742)           (4.696)          (46.255)               (135.767) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 66.507            543.310          20.239         1.156                  631.211  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αποθέματα -                    -                      

Απαιτήσεις 1.366             1.734                

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από 

την Υπηρεσία 12.186            21.626              

Προβλέψεις 12.202            12.573              

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (πριν από συμψηφισμούς) 25.755      35.933        
Επίδραση συμψηφισμού αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων (25.755)          (35.933)             

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (μετά από συμψηφισμούς) -               -                 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

ΑΝΑΒΑΛΛOΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις (56.735)          (61.977)             

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (πριν από συμψηφισμούς) (56.735)     (61.977)       
Επίδραση συμψηφισμού αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων 25.755            35.933              

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (μετά από συμψηφισμούς) (30.980)     (26.044)       
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7.3 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 

Το ποσό των €  1.169 αφορά δοσμένες εγγυήσεις για την χρήση 2019 και 2018 αντίστοιχα. 

 

 

7.4 Αποθέματα 
 

 
 

 

 
7.5 Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 

 
 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεών της και σχηματίζει προβλέψεις για επισφάλειες, εφόσον 

κρίνει πιθανή αδυναμία είσπραξής τους. Μέτρο αδυναμίας αποτελεί η παλαιότητα του υπολοίπου, πτώχευση ή 

αντικειμενική δυσκολία του οφειλέτη.  

Η λογιστική αξία της απαίτησης (που αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος) θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη 

αξία της καθώς η είσπραξή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα τέτοιο που η επίδραση της 

χρονικής αξίας του χρήματος θεωρείται ασήμαντη. 

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

 

Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2019 (26.044)             

Φόρος αναγνωρισμένος στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως               (16.446)

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου στην Κατάσταση 

αποτελεσμάτων
              (42.490)

Φόρος αναγνωρισμένος στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων                11.510 

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου στην κατάσταση Συνολικών 

εσόδων
                11.510 

Υπόλοιπο λήξης 31 Δεκεμβρίου 2019 (30.980)             

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Εμπορεύματα 80.573           86.033           

Προιόντα Έτοιμα και Ημιτελή 33.665           254.527         

Α και Β ύλες - Υλικά συσκευασίας 1.132.853       898.589         

Σύνολο 1.247.091    1.239.149    

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Πελάτες) 645.505         607.325         

Πελάτες ενδοεταιρικοί 56.718           -                    

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους (Επιταγές 

εισπρακτέες) 128.830         230.930         

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (3.690)            (4.190)            

Πελάτες & Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις – 

καθαρές
827.363 834.065
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7.6 Λοιπές απαιτήσεις 

 

 
 

Η λογιστική αξία της απαίτησης (που αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος) θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη 

αξία της καθώς η είσπραξή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα τέτοιο που η επίδραση της 

χρονικής αξίας του χρήματος θεωρείται ασήμαντη. 

 

 
7.7 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 

 

 

 
 

7.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

 

 
 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 
 

 

Ποσά σε €

31/12/2019 31/12/2018

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 4.190             2.876             

Προσθήκες -                    -                    

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής -                    2.206             

Διαγραφή πρόβλεψης πελατών -                    (92)                

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις (500)              (800)              

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ  31/12/2019 3.690 4.190

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Χρεώστες διάφοροι 18.563           22.595           

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 111.243         73.462           

Χρηματική διευκόλυνση προσωπικού 300                17.768           

Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς 

χρεώστες (2.000)            (2.000)            

Σύνολο 128.106       111.825       

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Έξοδα επόμενων χρήσεων -                    441                

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.620             1.620             

Αγορές υπό παραλαβή 10.024           -                    

Σύνολο 11.644         2.061           

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Διαθέσιμα στο ταμείο -                    622                

Καταθέσεις όψεως 192.758         128.043         

Σύνολο 192.758       128.665       
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7.9 Ίδια Κεφάλαια 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 

 

 
 

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών μετοχών της Εταιρείας είναι 2.045 μετοχές με ονομαστική αξία €29,34 ανά 

μετοχή.  Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, συμμετέχουν στα κέρδη και έχουν δικαίωμα 

ψήφου. 

 

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 

Η ανάλυση του αποθεματικού αναπροσαρμογής έχει ως εξής: 

 

Λοιπά αποθεματικά 

       Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται τα εξής αποθεματικά: 

 

 
 

Ποσά σε €
Αριθμός 

μετοχών 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2018 2.045         60.000        60.000         

Υπόλοιπο 31/12/2018 2.045         60.000        60.000         

Υπόλοιπο 31/12/2019 2.045         60.000        60.000         

Ποσά σε €

Υπόλοιπο 01/01/2018 136.429   

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού 

συντελεστή
3.077         

Επίδραση από επανεκτίμηση παγίων 82.093

Υπόλοιπο 31/12/2018 221.599   

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού 

συντελεστή
12.309

Υπόλοιπο 31/12/2019 233.908   

Ποσά σε €

ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΔΑΙΤΑΞ. ΝΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 1/1/2018 84.489                   4.979                        205.724                         295.192               

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από την 

υποχρέσωση παροχών προς τους εργαζόμενους -                             (4.181)                         -                                     (4.181)                  

Υπόλοιπο 31/12/2018 84.489                   798                           205.724                         291.011               

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από την 

υποχρέσωση παροχών προς τους εργαζόμενους -                             2.532                          -                                     2.532                   

Υπόλοιπο 31/12/2019 84.489                   3.330                        205.724                         293.543               
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Τα αφορολόγητα αποθεματικά 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. 

 

 

7.10 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού 

 

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 του Ομίλου και 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 € 31.072 στην Εταιρεία αντίστοιχα, 

με ισόποση αύξηση στα αποτελέσματα εις νέον (προ φόρων), ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα εις νέον 

αυξήθηκαν κατά € 23.615 στην Εταιρεία. 

 

 
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην αρχή της χρήσεως 77.235           67.378           

Αλλαγή Λογιστικής Εκτίμηση αναλογιστικής 

υποχρέωσης (31.072)          -                    

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης 

(Αναμορφωμένα) 46.163         67.378         

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2.791             2.823             

Χρηματοοικονομικό κόστος 739                1.145             

Επανεκτίμηση αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών (3.331)            5.889             

Υπόλοιπο υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως 46.362         77.235         
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Tα έξοδα των τόκων περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Χρηματοοικονομικά Έξοδα” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

(βλ. Σημ. 7.16).  

 

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 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 σε 27 

άτομα  και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 σε 28 άτομα. 

 

 

7.11 Προβλέψεις 
 

Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων αναλύεται ως εξής: 

 

 

 
 

7.12 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

  
 

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

βραχυπρόθεσμης διάρκειάς τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, 

αποτελούν μια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών. 

 

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

Κόστος παροχών σε εργαζόμενους

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (617.739)            (608.754)           

Σύνολο (617.739)          (608.754)         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Λοιπές Προβλέψεις 51.828           44.905           

Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 40.000           40.000           

Σύνολο 91.828         84.905         

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Προμηθευτές 1.316.628      1.270.214       

Επιταγές πληρωτέες 383.906         304.756         

Σύνολο 1.700.534    1.574.970    
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7.13 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   

 

 
 
 
7.14 Πωλήσεις μη βιολογικών - εμπορευμάτων και λοιπού υλικού 
 

 
 

7.15 Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 
 

 
 

7.16 Χρηματοοικονομικά (έξοδα) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.17 Λοιπά έξοδα  
 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 43.562             24.953           

Μερίσματα 243.042           243.043         

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 30.003             26.435           

Υποχρεώσεις σε φόρους 12.449             15.282           

Διάφοροι πιστωτές - Προκαταβολές -                     8.310             

Σύνολο 329.056         318.023       

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Πωλήσεις εμπορευμάτων 212.715           182.015           

Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών 3.526.970        4.001.257        

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου 

υλικού
1.047.590        614.576           

Πωλήσεις υπηρεσιών 343.140           410.030           

Σύνολο πωλήσεων εμπορευμάτων και 

λοιπών αποθεμάτων
5.130.415      5.207.878      

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Αμοιβές & έξοδα τρίτων (288.808)        (297.088)          

Παροχές τρίτων (44.360)          (56.599)           

Σύνολο αμοιβών τρίτων και 

παροχών τρίτων
(333.168)      (353.687)       

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Έξοδα τόκων από δάνεια στο αποσβεσμένο κόστος και 

λοιπά συναφή έξοδα
(4.495)            (7.545)            

Έξοδο τόκου από προγράμματα καθορισμένων παροχών (739)              (1.145)            

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (5.234)          (8.690)          
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7.18 Λοιπά έσοδα 
 

 
 
7.19 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. 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας το σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά έχει ως 

εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Διάφορα έξοδα (7.091)                (4.022)            

Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών (2.163)                (1.234)            

Έντυπα & γραφική ύλη (1.690)                (1.263)            

Έξοδα μεταφορών (77.507)              (81.163)          

Έξοδα προβολής & διαφημίσεως (5.498)                (6.458)            

Έξοδα εκθέσεων- επιδείξεων (200)                  -                    

Έξοδα ταξιδίων (42.220)              (40.943)          

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα (4.019)                (13.739)          

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (6.924)                (4.533)            

Συναλλαγματικές Διαφορές (2.057)                (6.747)            

Συνδρομές-Εισφορές (6.821)                (3.490)            

Υλικά άμεσης ανάλωσης (15.116)              (5.722)            

Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματ/νων στο 

λειτουργικό κόστος φόρων)
(4.367)                (4.348)            

Φορολογ. Πρόστιμα & προσαυξήσεις (708)                  (982)              

(176.381)          (174.644)      

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Επιδοτήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 12.584             -                    

Έσοδα Παρεπόμενων ασχολιών 27.517             31.743           

Λοιπά έσοδα αχρησιμοποίητων προβλέψεων 

επισφαλών απαιτήσεων
500                  892                

Λοιπά έσοδα 709                  1.638             

Συναλλαγματικές Διαφορές (1.258)              -                    

40.052            34.273         
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8. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις – Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

 
Πληροφορίες σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 97 του Ν.4446/2016 παραγράφτηκε φορολογικά η ανέλεγκτη χρήση 2010, 

λόγω μη εκδόσεως μέχρι 31/12/2016 εντολής ελέγχου, για την εταιρεία από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 

Κατόπιν τούτου έγινε αναστροφή της αχρησιμοποίητης πρόβλεψης της εν λόγω ανέλεγκτης χρήσεως ποσού € 

40.000. 

Για τις χρήσεις 2011-2013 και 2014-2015 η εταιρεία λόγω υπαγωγής της στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 για τις χρήσεις 

2011-2013 και από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 για τις χρήσεις 2014-2015, έλαβε Εκθέσεις 

Φορολογικής Συμμόρφωσης με Γνώμη χωρίς επιφύλαξη.  

Για τη χρήση 2016 - 2019 η εταιρεία κάνοντας χρήση της δυνητικής ευχέρειας που της παρέχει το άρθρο 65Α 

του ν. 4174/2013, όπως ισχύει σήμερα, δεν ανέθεσε τη διενέργεια ελέγχου, για την έκδοση ετήσιου 

φορολογικού πιστοποιητικού, στους Νόμιμους Ελεγκτές και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα για τη 

χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικά. Από την εταιρεία έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη ποσού 40.000 

ευρώ για τους πρόσθετους φόρους και τις προσαυξήσεις που τυχόν θα προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό 

έλεγχο. 

 

9. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 
 
 

 

 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Φόρος χρήσης 7.456              7.216              

Αναβαλλόμενος φόρος 8.990              22.313             

Σύνολο 16.446           29.529           

Κέρδη προ φόρων (15.860)         86.420           

Συντελεστής Φόρου 24% 29%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου (3.806)           25.062           

Λοιπές προσαρμογές (Αφορολόγητα αποθεματικά - λοιπές φορολογικές 

ελαφρύνσεις-δαπάνες μη εκπιπτόμενες δαπάνες)
20.252             4.467              

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 16.446           29.529           
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10. 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: 

 

 

 
 

 

11. 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.  

 

31/12/2019 31/12/2018

α) Εσοδα 3.006.694       3.095.886       

β) Έξοδα 51.426           48.751           

γ) Απαιτήσεις 461.620         9.588             

δ) Υποχρεώσεις 187.092         714.770         

ε) 188.694         93.263           

στ) 1.200             5.229             Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης.
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Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί  κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε 

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

 

 
 

 

Χίος, 30  Ιουλίου 2020 
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