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Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «AGROLINK A.E» 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σας υποβάλει προς 
έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
για την χρήση 2019 (1/1-31/12/2019), δηλαδή την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, καθώς και τις σχετικές με τις ανωτέρω 
καταστάσεις Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
 
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και συνοδεύει τις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
της χρήσης 1/1-31/12/2019. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας γνωρίζει τα παρακάτω: 
 

Ι. Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση 
 
Tα κυριότερα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019 παρουσιάζονται κάτωθι: 
 
▪ Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.561.252 ευρώ, έναντι 1.721.307 ευρώ το 2018. 
▪ Το μικτό κέρδος το 2019 διαμορφώθηκε στα 376.089 ευρώ έναντι 333.024 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.  
▪ Τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 426.215 ευρώ το 2019 έναντι 388.176 ευρώ την 
προηγούμενη περίοδο.  
▪ Η εταιρεία παρουσίασε ζημία μετά φόρων ύψους 55.229 ευρώ το 2019 έναντι 68.080 ευρώ το 2018. 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
 

  

31/12/2019 31/12/2018

Κυκλοφορούν ενεργητικό 538.783 95,48% 398.618 93,49%

Σύνολο ενεργητικού 564.280 426.374

Πάγιο ενεργητικό 25.497 4,52% 27.756 6,51%

Σύνολο ενεργητικού 564.280 426.374

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων 

που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια 105.464 22,99% 160.693 60,48%

Σύνολο υποχρεώσεων 458.816 265.681

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων 458.816 81,31% 265.681 62,31%

Σύνολο παθητικού 564.280 426.374

Ίδια κεφάλαια 105.464 18,69% 160.693 37,69%

Σύνολο παθητικού 564.280 426.374

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 538.783 118,53% 398.618 155,35%

Βραχυπρ. υποχρεώσεις 454.566 256.599

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να 

καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 
 
 
Δεν υπήρξαν ουσιώδη γεγονότα για τη χρήση 2019 που να επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσης. 
 
 

β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός μετά τη λήξη της χρήσης 2019 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης. 
 
 

ΙΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Στόχος της εταιρείας και για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των εμπορικών της δραστηριοτήτων με την εισαγωγή και 
εξαγωγή νέων αγροτικών προϊόντων, αναπτύσσοντας νέες επωφελείς συνεργασίες επιτυγχάνοντας παράλληλα θετικά προ 
φόρων αποτελέσματα. 

  

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018

EBITDA (47.189) (3,02%) (57.197) (3,32%)

Πωλήσεις 1.561.252 1.721.307

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της 

εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, των αποσβέσεων 

και των φόρων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (52.970) (3,39%) (68.080) (3,96%)

Πωλήσεις 1.561.252 1.721.307

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση 

της εταιρείας.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (52.970) (50,23%) (68.080) (42,37%)

Ίδια κεφάλαια 105.464 160.693

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.



 

 
 

Ετήσια Έκθεση του  
Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 
Σελίδα | 7 

ΙV. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς (συναλλαγματικό κίνδυνο 
και κίνδυνο επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω 
χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και 
δανεισμός.  
 
Επίσης, η Εταιρεία διατρέχει κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση των γεωργικών προϊόντων που εμπορεύεται και διακρίνονται 
σε φυσικούς (καιρικές συνθήκες, ασθένειες) και σε κινδύνους αγοράς, όπου το προϊόν μπορεί να μην πουληθεί, να χαλάσει και 
να μειωθεί η τιμή του. Η εταιρεία έχει αναλάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να περιορίσει τους ανωτέρω κινδύνους. 
 
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την Διοίκηση και διαμορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων 
εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παραγώγων 
και μη-παραγώγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων. 
 
α) Κίνδυνος αγοράς 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται σχετικά περιορισμένος καθώς όλα τα έσοδα, οι δαπάνες, τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκφράζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό 
νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων 
 
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από τραπεζικές υπεραναλήψεις με 
κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία 
επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξομειώνεται 
ως αποτέλεσμα επιτοκιακών μεταβολών. Διευκρινίζεται ότι τα τελευταία χρόνια η διακύμανση των επιτοκίων οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση του περιθωρίου δανεισμού, λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην Ελληνική τραπεζική αγορά και του εκτιμώμενου 
κινδύνου Ελληνικών εταιρειών και λιγότερο στην αύξηση των επιτοκίων βάσης (π.χ. Euribor). 
 
Τα δάνεια της Εταιρείας είναι σε κυμαινόμενα επιτόκια. Επίσης όλα τα δάνεια της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος 
επιτοκίου προέρχεται από μεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ.  
 
Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των χρηματοδοτικών 
αναγκών της Εταιρείας. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων λαμβάνονται σε μεμονωμένη βάση. 
 
Οι πιθανές μεταβολές των επιτοκίων δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας. 
 
 
β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Διοίκηση παρακολουθεί επισταμένα τα υπόλοιπα των χρεωστών της Εταιρείας και σε απαιτήσεις όπου εντοπίζεται πιστωτικός 
κίνδυνος γίνεται αξιολόγηση σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες και γίνεται η κατάλληλη πρόβλεψη για 
απομείωση. 
 
 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Δεδομένης της τρέχουσας κρίσης του Ελληνικού Δημοσίου και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, ο κίνδυνος ρευστότητας 
είναι μεγαλύτερος και η διαχείριση των χρηματοροών έχει γίνει πιο επιτακτική. Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η 
Διοίκηση της εταιρείας προϋπολογίζει και παρακολουθεί τακτικά τις χρηματοροές της και μεριμνά για την ύπαρξη ρευστών 
διαθεσίμων.  
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Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη  
 
Πέραν των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων του COVID-19 στις πωλήσεις της εταιρείας, οι οποίες ακόμα δεν είναι δυνατό να 
εκτιμηθούν δεν προβλέπεται κάποιο άλλο γεγονός που θα επηρεάσει την πορεία της εταιρείας το 2020.  
 
 
Έρευνα και ανάπτυξη 
Η Εταιρεία δεν αναπτύσσει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. 
 
 
Ίδιες Μετοχές 
 
Δεν κατέχονται Ίδιες μετοχές. 
 
 
Υποκαταστήματα 
 
Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 
 
 
Χρηματοπιστωτικά μέσα 
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει σημαντικής αξίας χρηματοπιστωτικά μέσα. 
 
 
Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Τον Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον COVID-19 πανδημία και στα μέσα του εν λόγω μήνα 
ξεκίνησαν να επιβάλλονται και στην ελληνική επικράτεια μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού και προστασίας από την 
πανδημία. Στην παρούσα χρονική στιγμή η επίδραση του COVID - 19 στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας δεν είναι εφικτό να 
ποσοτικοποιηθεί δεδομένου ότι πανδημία είναι σε εξέλιξη και υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια και έκταση της 
και κατά συνέπεια τον αντίκτυπο της στην παγκόσμια οικονομία. 
 
Η πανδημία και οι επιπτώσεις της αποτελούν μη διορθωτικό γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2019. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που κρίνονται 
αναγκαίες τόσο για την προστασία των εργαζομένων του όσο και για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας της Εταιρείας. 
 
 
Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα 
 
Η Εταιρεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Αναγνωρίζει την ευθύνη που 
της αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Σέβεται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, 
τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που 
κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. 
 
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρεία υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Το «αποτύπωμα» 
της ΕΚΕ της Εταιρείας αφορά στους εργαζόμενους, στους καταναλωτές που δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά «διαπιστευτήρια» των εταιρειών με τις οποίες συναλλάσσονται, στις τοπικές κοινωνίες, που θέλουν να 
«μοιράζονται» αρχές κι αξίες με τις τοπικές εταιρείες. Αφορά όμως και στους μετόχους , που επιβραβεύουν την υπεύθυνη εταιρική 
συμπεριφορά και στάση, όπως και στις ομοειδείς επιχειρήσεις της Ευρώπης, που επιδιώκουν να λειτουργούν σε ένα ενιαίο 
ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αρχών. Αφορά τέλος και κυρίως στις επόμενες γενιές, που προσδοκούν να παραλάβουν έναν 
κόσμο με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
 
Η λειτουργία της Εταιρείας δεν προκαλεί άμεσα βλάβες στο περιβάλλον. Αν και η δραστηριότητα της Εταιρείας αυτή τη στιγμή 
περιορίζεται αποκλειστικά στο εμπόριο και όχι την παραγωγή, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να 
βελτιώνονται συνεχώς οι διαδικασίες της που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική της επίδοση. Η περιβαλλοντική επίδοση 
αποτελεί, επίσης, και σημαντικό κριτήριο της επιλογής συνεργατών της Εταιρείας. 
Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών 
 
Η Εταιρεία δεν ανήκει σε κάποιο Όμιλο ώστε να αναπτύσσονται σχέσεις με μητρική ή θυγατρικές εταιρείες. Η Εταιρεία 
πραγματοποίησε λήψεις υπηρεσιών από λοιπά συνδεδεμένα μέρη ύψους 166.189 ευρώ. 
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Επίδικες υποθέσεις 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
 
 
Με τις παρούσες συνθήκες τα στελέχη της Εταιρείας βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με την Γενική 
Διεύθυνση της Εταιρείας. Η υποδομή της Εταιρείας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς επιπτώσεις στην πορεία 
των εργασιών της. 
 
Μερισματική Πολιτική 

 

Η τρέχουσα χρήση ήταν ζημιογόνα, συνεπώς δεν προτείνεται διανομή μερίσματος. 

 
 
Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα παρακάτω θέματα: 

1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2019 (1/1/2019-31/12/2019), 
καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2.  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το 
άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.  

3.  Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση για τη χρήση 2020. 
4.  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2020 και ορισμός αμοιβής τους. 
5.  Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους. 

 

 

 
 

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Ασπρόπυργος Αττικής, 29 Ιουνίου 2020 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
 
 
 
 
 

Βασίλειος Καρακουλάκης



 

Έκθεση Ανεξάρτητου  
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
 

ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 14, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ 175 64 - ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΗΛ: +30 210 6993749 - FAX : +30 210 6983708 - www.mazars.gr 
MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 

 

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 
τις καταστάσεις 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 AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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, 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.  
 

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 την 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 
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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 
την 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 την 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. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλόλητα 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 31/12/2019. 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχο μας, για την εταιρεία AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

γ) Στη σημείωση 2.2 επί των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
της εταιρείας, κατά την 31/12/2019 έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και 
ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων μέτρων.  

 
 

 Παλαιό Φάληρο, 30 Ιουνίου 2020 

 Ο Νόμιμος Ελεγκτής 

  

  

MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.  

Λ. Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο Ηλίας Ζαφειρόπουλος  

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 Α.Μ. ΕΛΤΕ.: 1281 

 

 



 

 

 
 
 

AGROLINK 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 

σύμφωνα με τα  
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  την 29η Ιουνίου 2020. 

 
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Λεωφόρος Ειρήνης 47, Ασπρόπυργος Αττικής Τ.Κ. 193 00 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 140632407000 

 
 

Ασπρόπυργος Αττικής, 29η Ιουνίου 2020 

    
    

O Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Ο Υπεύθυνος Οικονομικών & 

Λογιστηρίου 

   

   

   

   

   

   

Βασίλειος Καρακουλάκης Δημήτριος Τσανάκας Κωνσταντίνος Γκυρτής 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 601669 Α.Δ.Τ. ΑΖ 648679 Α.Δ.Τ. ΑΚ 246613 
Αρ. Αδ. 0104906 Α΄ τάξης 

 



 

 
 

Ετήσιες Εταιρικές  
ΧρηματοοικονομικέςΚαταστάσεις 
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Γ.I Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων.

Ποσά σε € σημ. 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Κύκλος εργασιών 5.1 1.561.252 1.721.307

Κόστος πωλήσεων 5.2  (1.185.163)  (1.388.283)

Μικτό κέρδος 376.089 333.024

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 5.3 2.937 2

Έξοδα διοίκησης 5.2  (51.350)  (51.980)

Έξοδα διάθεσης 5.2  (374.865)  (336.196)

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 5.3 -  (2.048)

Λειτουργικά αποτελέσματα  (47.189)  (57.197)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.4  (5.802)  (10.923)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.4 21 39

Αποτελέσματα προ φόρων  (52.970)  (68.080)

Φόροι εισοδήματος 5.5  (2.260) -

Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)  (55.229)  (68.080)

Λοιπά συνολικά έσοδα

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)  (55.229)  (68.080)

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 10.000 6.700

Βασικά/κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε €  (5,52)  (10,16)



 

 
 

Ετήσιες Εταιρικές  
ΧρηματοοικονομικέςΚαταστάσεις 
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Γ.II Ετήσια Εταιρική Κατάσταση  Χρηματοοικονομικής Θέσης 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων.

Ποσά σε € σημ. 31/12/2019 31/12/2018

Ενεργητικό

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.6 25.497 27.756

Σύνολο 25.497 27.756

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 5.7 41.054 16.373

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές 

απαιτήσεις
5.8 415.910 253.518

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 5.9 42.388 24.397

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.10 39.432 104.330

Σύνολο 538.783 398.618

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 564.280 426.374

Παθητικό

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 5.11 300.000 300.000

Αποτελέσματα εις νέο 5.12  (194.536)  (139.307)

Σύνολο 105.464 160.693

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία
5.14 4.250 -

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.16 - 9.082

Σύνολο 4.250 9.082

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς 

υποχρεώσεις
5.15 226.627 249.812

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.16 203.303 -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.17 24.636 6.787

Σύνολο 454.566 256.599

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 564.280 426.374



 

 
 

Ετήσιες Εταιρικές  
ΧρηματοοικονομικέςΚαταστάσεις 
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Γ.III Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων.

Ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποτελέσματα εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2017 201.000  (71.227) 129.773

Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσης -  (68.080)  (68.080)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 99.000 - 99.000

Υπόλοιπο 31/12/2018 300.000  (139.307) 160.693

Κέρδη/(Ζημιές) Χρήσης -  (55.229)  (55.229)

Υπόλοιπο 31/12/2019 300.000  (194.536) 105.464



 

Ετήσιες Εταιρικές  
Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις 
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Γ.VΙ Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων.

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων  (52.970)  (68.080)

Προσαρμογές στα αποτελέσματα για:

Κόστος συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό 4.250 -

Απομείωση πελατών 6.274 12.549

Έσοδα τόκων  (21)  (39)

Έξοδα τόκων 5.802 10.923

Λειτουργικά αποτελέσματα προ μεταβολών του κεφαλαίου 

κίνησης 
 (36.664)  (44.648)

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (24.681) 74.266

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  (168.666)  (51.878)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογ/σμών ενεργητικού  (21.418) 32.502

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων  (1.909)  (161.518)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (253.338)  (151.276)

μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος  (1)  (2)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (253.338)  (151.278)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - 99.000

Μεταβολη μακροπρόθεσμου δανεισμού  (9.082) 9.082

Τόκοι πληρωθέντες  (5.802)  (10.923)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 21 39

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 188.440 97.199

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα
 (64.898)  (54.078)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 104.330 158.409

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 39.432 104.330



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων  
Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 
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1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
Η Εταιρεία «AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με διακριτικό τίτλο 
«AGROLINK A.E» αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 140632407000. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεόμενα μέρη παρέχονται στη σημείωση 7. 
 
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: 
 

Αρμόδια εποπτική αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. 

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 140632407000 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 800778123, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Λεωφόρος Ειρήνης 47, Ασπρόπυργος Αττικής TK 193 00 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 

(Με βάση το από 16 Μαΐου 2018 Πρακτικό του 
Διοικητικού Συμβουλίου) 

Βασίλειος Καρακουλάκης (Πρόεδρος Δ.Σ) 

Δημήτριος Τσανάκας (Διευθύνων Σύμβουλος) 

Χρήστος Κυριαζής (Μέλος Δ.Σ.) 

Κωνσταντίνος Γκυρτής (Μέλος Δ.Σ.)  

Ελεγκτική εταιρεία: MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί  

Σύμβουλοι Ανώνυμος Εταιρεία 

Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο, Ελλάδα 

 
 

1.1 Έδρα και διάρκεια της Εταιρείας 
 
Η εταιρεία AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο AGROLINK A.E» (στο εξής 
ως «η Εταιρεία») εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λ. Ειρήνης 47. 
 
Η διάρκεια της έχει ορισθεί στα είκοσι (20) έτη από την 2 Νοεμβρίου 2016, ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού αυτού 
στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη 
ημερομηνία του έτους 2036.  
 
 

1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας 
 
Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: 
 
α. H καλλιέργεια, παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία μαλακών φρούτων (σμέουρα, βατόμουρα, μύρτιλλα, φράουλες κ.λ.π.), 
οπωροκηπευτικών και γενικώς πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, οσπρίων, ξηρών καρπών και μπανανών και γενικότερα 
φυτών, εντός και εκτός θερμοκηπίου.  
 
β. Η εμπορία (χονδρική και λιανική), η  παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, η διακίνηση και διάθεση πάσης φύσεως αγροτικών 
προϊόντων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, γεωργικών μηχανημάτων, σπόρων, φυτωρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού και 
λοιπών γεωργικών εφοδίων – ζωοτροφών, τροφίμων, ποτών και συναφών ειδών καθώς και κάθε εν γένει προϊόντος ή 
εμπορεύματος 
 
γ. Οι εισαγωγές και εξαγωγές πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, γεωργικών μηχανημάτων, 
σπόρων, φυτωρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού και λοιπών γεωργικών εφοδίων – ζωοτροφών, τροφίμων,  ποτών και συναφών 
ειδών καθώς και κάθε εν γένει προϊόντος ή εμπορεύματος. Η άσκηση συναφών ή σχετικών με τις άνω δραστηριότητες εμπορικών 
επιχειρήσεων και πράξεων ή συναλλαγών. 
 
δ. Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού πάσης φύσεως αγαθών. 
 
ε. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου με σκοπό την τροφοδοσία παντός είδους αγροτικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων, 
λιπασμάτων, γεωργικών μηχανημάτων, σπόρων, φυτωρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού και λοιπών γεωργικών εφοδίων – 
ζωοτροφών, τροφίμων, ποτών και συναφών ειδών καθώς και κάθε εν γένει προϊόντος ή εμπορεύματος προς κάθε φυσικό και 
νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμούς, κλπ. 
  



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων  
Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 
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2 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

2.1 Βάση κατάρτισης 
 
Οι εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), που 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («IASB»), καθώς και των διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή Διερμηνειών («IFRIC») της IASB, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»).  
 
 

2.2 Δρώσα οικονομική μονάδα (Going concern) 
 
Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψιν: α) την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, β) τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία 
που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή της επάρκεια 
και γ) το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί 
ως «δρώσα οικονομική μονάδα» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την 
ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των 
Οικονομικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» και ότι δεν υφίστανται σημαντικές αβεβαιότητες σε 
σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να εφαρμόζει ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονομικών 
Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα 
τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Το Σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, κατά την 31/12/2019 έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του 
οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων 
μέτρων. 
 
 

2.3 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι παρούσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 29η Ιουνίου 2020 
και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εκτιμάται ότι θα συγκληθεί εντός του 
μηνός Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
 
 

2.4 Καλυπτόμενη περίοδος 
 
Οι παρούσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της AGROLINK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019, 
με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2018. 
 
 

2.5 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, δηλαδή 
το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία. 
 
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ (€) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
 

2.6 Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες 
 
 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση 
εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2019. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
 
 
▪ ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 
 
Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά τις σχετικές οδηγίες περί μισθώσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 17 Μισθώσεις, ΕΔΔΠΧΑ 4 
προσδιορισμός του εάν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση, ΜΕΔ-15 Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα και ΜΕΔ-27 Εκτίμηση της 
ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νομικό τύπο μίας μίσθωσης και καθορίζει αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, 
παρουσίαση και γνωστοποίηση των συμβάσεων μίσθωσης, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν 
σχετικές πληροφορίες που απεικονίζουν με ακρίβεια αυτές τις συναλλαγές. 
 
Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο λογιστικό μοντέλο μίσθωσης για τους μισθωτές. Ένας μισθωτής αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης 
(ΔΧ) ως περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αντιπροσωπεύει το δικαίωμα του να χρησιμοποιεί το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο 
και μία υποχρέωση μίσθωσης η οποία αντιπροσωπεύει την υποχρέωσή του να καταβάλλει μισθώματα. Η υποχρέωση μίσθωσης, 
αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών των μισθωμάτων, προεξοφλημένων με τη χρήση ενός 
επιτοκίου που εμπεριέχεται στη μίσθωση ή στην περίπτωση που αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα, με το 
επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή (IBR). Το ΔΧ αρχικά επιμετράται στην αξία της υποχρέωσης μίσθωσης. 
 
Μεταγενέστερα, το ΔΧ αποσβένεται στη διάρκεια της μίσθωσης και η χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετράται στο 
αποσβεσμένο κόστος. Το έξοδο λειτουργικής μίσθωσης που αναγνωριζόταν σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 αντικαθίσταται από το έξοδο 
της απόσβεσης του ΔΧ και από το έξοδο τόκου που προέρχεται από την αναστροφή της προεξόφλησης της υποχρέωσης 
μίσθωσης. Η αλλαγή στην παρουσίαση των εξόδων λειτουργικής μίσθωσης θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των ταμειακών 
ροών από λειτουργικές δραστηριότητες και την αντίστοιχη μείωση των ταμειακών ροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.  
 
Η λογιστική αντιμετώπιση από την πλευρά του εκμισθωτή παραμένει ίδια με το τρέχον πρότυπο – δηλαδή οι εκμισθωτές 
εξακολουθούν να κατατάσσουν τις μισθώσεις ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές χρησιμοποιώντας τα ίδια κριτήρια ταξινόμησης 
με του ΔΛΠ 17. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 
▪ 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.  
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 
▪ 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.  
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 
▪ Διερμηνεία 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.  
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Η αλλαγή δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
 
 
▪ ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών (Τροποποιήσεις) 
 
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.  
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις . 
 
 
▪ Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων 
των ΔΠΧΑ.  
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 
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. 
 
 
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία / Όμιλος δεν 
έχει υιοθετήσει νωρίτερα 
 
▪ 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.  
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  
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▪ 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. 
 
 
▪ 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 δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 
▪ 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.  
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 
▪ 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. Eπίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς.  
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Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 
▪ ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 
Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 
 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται 
νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, 
βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού 
ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  
 
Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν 
τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, 
εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις 
ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους.  
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 

3 Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 
 
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων 
συνοψίζονται παρακάτω. 
 

3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 
 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
 
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων σε ξένο νόμισμα με τις 
ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  
 
 

3.2 Αποθέματα 
 
Στα αποθέματα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία:  

• κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας,  

• βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής μέχρι να πάρουν την τελική τους μορφή για πώληση ή  

• είναι υλικά ή εφόδια, τα οποία θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή στην παροχή υπηρεσιών.  
  
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  
  
Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα κόστη που πραγματοποιούνται για την αγορά των αποθεμάτων. Στην 
περίπτωση που τα αποθέματα διατίθενται σε διαφορετική μορφή ή χρησιμοποιούνται στην παραγωγή άλλων προϊόντων, τότε 
προστίθεται στο κόστος αγοράς και το κόστος μετατροπής, καθώς και τα λοιπά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου τα 
αποθέματα να πάρουν την τελική τους μορφή και να καταστούν έτοιμα προς πώληση. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων.  
  
Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους, σύμφωνα με την οποία, το κόστος του αποθέματος 
προσδιορίζεται από το μέσο σταθμικό κόστος των ομοίων ειδών που αγοράστηκαν ή παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 
και το μέσο σταθμικό κόστος των ομοίων ειδών στην αρχή της εκάστοτε περιόδου.  
  
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη ορίζεται ως η εκτιμώμενη τιμή πώλησης των αποθεμάτων, στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, 
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μειωμένη κατά το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης της παραγωγής και το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να 
πραγματοποιηθεί η πώληση.  
 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση στην αγορά. Τα ποσά 
κάθε μείωσης της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και όλες οι ζημίες των αποθεμάτων, αναγνωρίζονται 
ως έξοδα της περιόδου στην οποία προέκυψε η μείωση της αξίας ή η ζημία 
 
 

3.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
 
Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία 
απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά 
απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης.  
 
Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και 
της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου 
στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικιοθελώς, μετά από την 
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου.  
 
Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από 
τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν 
υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της 
αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό 
στοιχείο.  
 
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν 
υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω 
αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. 
 
 

3.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Αρχική Αναγνώριση 
 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας, όταν η 
εταιρεία καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του μέσου. 
 
Αρχική Επιμέτρηση 
 
Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία πλέον/μείον τα 
κόστη συναλλαγής που συνδέονται με την απόκτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αντίστοιχα (άλλα από τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ)). 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τις εμπορικές απαιτήσεις όπου δεν περιλαμβάνεται σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης στη τιμή 
συναλλαγής τους. 
 
Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
 
Εμπορικές Απαιτήσεις και Χρεωστικοί τίτλοι 
 
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, επιμετρούνται μετά την 
αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία.  
 
Η βάση για την επιμέτρησή τους εξαρτάται τόσο από το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών του στοιχείων ενεργητικού, όσο από τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Η 
αξιολόγηση της Εταιρείας σχετικά με το επιχειρηματικό του μοντέλο καθορίζεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ο οποίος να 
αντανακλά πως ομάδες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται μέσα στο ίδιο χαρτοφυλάκιο διαχειρίζονται 
μαζί για να επιτευχθεί ο επιχειρηματικός στόχος της Εταιρείας, αντί κάθε μέσο χωριστά. 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αποτελούν απαιτήσεις που οφείλονται από πελάτες για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται κατά την 
άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Οι εμπορικές απαιτήσεις κατατάσσονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό, εάν η είσπραξη αναμένεται να γίνει εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται στο μη κυκλοφορούν 
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ενεργητικό. 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό, μειωμένο με τυχόν 
ζημιά απομείωσης. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές, που αποτελούνται αποκλειστικά από πληρωμές 
κεφαλαίου και τόκων, ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο διακράτησης αυτών των μέσων. Τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία διακρατούνται υπό επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο την κατοχή τους μέχρι την 
λήξη και την συλλογή των συμβατικών ταμειακών ροών, επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος.  
 
Εάν στο επιχειρηματικό μοντέλο υπάρχει πρόθεση κατοχής των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ώστε να 
εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές, αλλά αναμένεται η πώληση τους όταν είναι απαραίτητο (π.χ. ώστε να εκπληρωθεί 
μια ειδική ανάγκη ρευστότητας), τότε αυτά τα μέσα επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων 
(ΕΑΜΛΣΕ).  
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται εντός επιχειρηματικού μοντέλου διαφορετικού από τα ανωτέρω, 
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ). 
 
Η Εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, το οποίο 
αντανακλά τον τρόπο που η Εταιρεία τα διαχειρίζεται προκειμένου να παράγει ταμειακές ροές. 
 
Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διακρατούνται εντός ενός επιχειρηματικού μοντέλου 
στόχος του οποίου είναι η διακράτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών 
ταμειακών ροών. Σύμφωνα με αυτό τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους 
και εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους. 
 
Η Εταιρεία για την διενέργεια της αξιολόγησης του αν οι ταμειακές ροές θα πραγματοποιηθούν εισπράττοντας τις αντίστοιχες 
πληρωμές κατά την διάρκεια της ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, εξετάζει την συχνότητα, την αξία και το 
χρόνο των πωλήσεων των προηγούμενων περιόδων, τον λόγο αυτών των πωλήσεων και τις προσδοκίες της Εταιρείας αναφορικά 
με μελλοντικές πωλήσεις. 
 
Εκτός από τα ανωτέρω, η Εταιρεία εξετάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αξιολογήσει το επιχειρηματικό μοντέλο. 
Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία καθορίζει εάν αποτελεί μέρος του 
υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου ή εάν αντιπροσωπεύει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. 
 
Η Εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε περίοδο αναφοράς ώστε να προσδιορίσει εάν το επιχειρηματικό 
μοντέλο άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Για τις τρέχουσες περιόδους αναφοράς της τρέχουσας χρήσης, 
η Εταιρεία δεν εντόπισε κάποια αλλαγή στο επιχειρηματικό της μοντέλο. 
 
 
Μετοχές 
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των μετοχών, όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 32, επιμετρούνται 
μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ). Η Εταιρεία μπορεί 
να επιλέξει αμετάκλητα να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταβολές της εύλογης αξίας των μετοχών, με την 
προϋπόθεση ότι οι μετοχές δεν διακρατούνται για διαπραγμάτευση και δεν αποτελούν ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο 
από την εταιρεία σε συνένωση επιχειρήσεων στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3. 
 
Η Εταιρεία κάνει την ανωτέρω αμετάκλητη επιλογή μεμονωμένα για κάθε περιουσιακό στοιχείο που πληροί τον ορισμό της μετοχής 
κατά το ΔΛΠ 32. 
 
 
Αναταξινομήσεις 
 
Εάν το επιχειρηματικό μοντέλο, υπό το οποίο η Εταιρεία διακρατά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία, αλλάξει 
εξαιτίας εξωτερικών ή εσωτερικών αλλαγών οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την δραστηριότητα της Εταιρείας και είναι 
ευαπόδεικτες επέρχεται αναταξινόμηση όλων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν επηρεαστεί. Η 
αναταξινόμηση εφαρμόζεται μελλοντικά της ημερομηνίας αναταξινόμησης η οποία είναι η πρώτη μέρα της πρώτης τριμηνιαίας 
περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου.  
 
Οι αναταξινομήσεις αναμένονται να είναι πολύ σπάνιες. Οι επενδύσεις σε μετοχές για τις οποίες η Εταιρεία έχει επιλέξει 
αμετάκλητα την επιμέτρησή τους στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ) και κάθε χρηματοοικονομικό 
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περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει προσδιοριστεί στην ως επιμετρούμενο εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
(ΕΑΜΚΑ) κατά την αρχική αναγνώριση, δεν μπορούν να αναταξινομηθούν, καθώς ο προσδιορισμός τους κατά την αρχική 
αναγνώριση είναι αμετάκλητος. 
 
 
Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
 
Η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες ως εκτίμηση της παρούσας αξίας των υστερήσεων 
ταμειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από πελάτες. Ως υστέρηση ταμειακών ροών νοείται η διαφορά μεταξύ 
των ταμειακών ροών που οφείλονται στην Εταιρεία όπως προβλέπεται συμβατικά και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία 
αναμένει να εισπράξει. 
 
Η Εταιρεία υιοθέτησε την απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών (ΑΠΖ) για 
τις απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από 
πελάτες σε ποσό που ισούται με τις πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Συνεπώς, όλες οι απαιτήσεις από πελάτες της 
Εταιρείας κατατάσσονται στις δυο ακόλουθες κατηγορίες: 
 
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής - χωρίς πιστωτική απομείωση.  
 
Εάν το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, αλλά 
δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής, που ορίζεται ως 
αναμενόμενη πιστωτική ζημία που οφείλεται σε όλα τα πιθανά πιστωτικά γεγονότα κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του. 
 
Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή των στοιχείων – με πιστωτική απομείωση.  
 
Εάν το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται 
στις ΑΠΖ για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο 
ενεργητικού αποτελεί η καθυστέρηση άνω των 180 ημερών, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με σημαντικές οικονομικές 
δυσκολίες του χρεώστη. 
 
Τα βασικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της λογιστικής πολιτικής της Εταιρείας, όσον αφορά τις εκτιμήσεις 
των ΑΠΖ είναι τα ακόλουθα: 
• Άνοιγμα σε Αθέτηση (“EAD”): αντιπροσωπεύει το ποσό του ανοίγματος κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
• Πιθανότητα Αθέτησης (“PD”): Η πιθανότητα αθέτησης είναι μια εκτίμηση της πιθανότητας εντός του συγκεκριμένου χρονικού 
ορίζοντα.  
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία δεν κατείχε κάποια απαίτηση από πελάτες για την οποία να μην έχει αναγνωριστεί ΑΠΖ, 
λόγω της επίδρασης οποιασδήποτε τυχόν εξασφάλισης. 
 
Η Εταιρεία επιμετρά τα ΑΠΖ ανά πελάτη και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε συλλογική βάση για χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από 
πελάτες με παρόμοια πιστωτικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η Εταιρεία εκτιμά τις ΑΠΖ ομαδοποιώντας τις απαιτήσεις βάσει των 
κοινών χαρακτηριστικών κινδύνου και των ημερών καθυστέρησης. 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την σχετιζόμενη πρόβλεψη ζημίας σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 
 
 

3.5 Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring) 
 
Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης εμπορικών απαιτήσεων, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν 
τις εκχωρημένες απαιτήσεις και παρουσιάζονται στους «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 
 
Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης εμπορικών απαιτήσεων, με δικαίωμα αναγωγής, 
παρουσιάζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στα «Δάνεια» στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 
 
 

3.6 Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι υπόλοιπα προερχόμενα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες. Εάν η 
είσπραξη των υπολοίπων αυτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους (ή και περισσότερο εάν αποτελεί το γεγονός 
αυτό μέρος του κανονικού λειτουργικού κύκλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας), τότε οι απαιτήσεις ταξινομούνται ως 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Εάν όχι, τότε ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, 
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χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. 
 
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 
ποσά που οφείλονται με βάση τους αρχικούς συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με 
το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
 

3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 
όψεως, τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις.  
 
Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται με τον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης. 
 
 

3.8 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Τα μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις μετοχές της Εταιρείας. Οι μετοχές περιλαμβάνονται στα Ίδια Κεφάλαια. 
 
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, αφαιρετικά στην Καθαρή 
Θέση. 
 
 

3.9 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται είτε ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ είτε ως λοιπές 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (ήτοι στο αποσβεσμένο κόστος). Η Εταιρεία δεν έχει κατατάξει καμία από τις 
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ. 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός δανείων) 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο κονδύλι 
«Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις». 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του 
χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογή αξία τους και ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο 
κόστος. 
 
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και 
κατά την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  
 
Δάνεια 
 
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της Εταιρείας. Όλα τα δάνεια αρχικώς 
αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται, εκτός των άμεσων εξόδων έκδοσης 
τους.  
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 
και κάθε διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο του δανεισμού.  
 
Κοινές μετοχές 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο που εκδίδεται από την Εταιρία αναγνωρίζεται με το προϊόν της είσπραξης μειωμένο με τα άμεσα κόστη της 
έκδοσης, μετά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που αναλογεί σε αυτά. 
 
Όταν η Εταιρεία αποκτά δικούς της συμμετοχικούς τίτλους, οι τίτλοι αυτοί (οι «ίδιες μετοχές») αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. 
Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα 
κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. 
 
Τα μερίσματα στους μετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις» , όταν 
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τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
 

3.10 Μισθώσεις 
 
Εταιρεία ως μισθωτής 
 
Το πρότυπο ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο 
μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 
μηνών, εκτός αν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχεία είναι μη σημαντικής αξίας. 
 
 

3.11 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 
Ο φόρος της χρήσης αποτελείται από τον τρέχων φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος, εκτός από τις περιπτώσεις που συνδέεται άμεσα με στοιχεία των λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή των 
ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ιδία κεφάλαια, 
αντίστοιχα. 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας την ημερομηνία κατάρτισης των 
Οικονομικών Καταστάσεων στις χώρες που η Εταιρεία δραστηριοποιείται και παράγει φορολογητέο εισόδημα. Η Διοίκηση 
αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις, όταν η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται 
σε ερμηνείες και δημιουργεί προβλέψεις, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές 
αρχές. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου υπολογισμού με βάση τη μέθοδο ισολογισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού ή 
υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος 
εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων, σε συναλλαγή άλλη εκτός από 
εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων και κατά την οποία συναλλαγή, δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη 
και ζημίες, δεν καταχωρείται. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, τις μεταφερόμενες, 
αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις αναγνωρίζονται μέχρις το σημείο στο οποίο είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν τα φορολογικά κέρδη που θα είναι 
διαθέσιμα, κατά των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων, αχρησιμοποίητων, φορολογικών 
απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές, που προέρχονται από επενδύσεις σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εκτός εάν ο Όμιλος είναι σε θέση να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών 
διαφορών και αναμένεται ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προσεχές μέλλον. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών (και νόμων) που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων και οι οποίοι αναμένεται να εφαρμοστούν, όταν το στοιχείο 
ενεργητικού που είναι σχετικό με τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος πραγματοποιηθεί, ή οι σχετικές με τον αναβαλλόμενο 
φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα να 
συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Επίσης, μπορούν να 
συμψηφιστούν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος που 
επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή, είτε αφορά την ίδια φορολογητέα οντότητα, είτε διαφορετικές φορολογητέες οντότητες 
στις οποίες υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιήσουν τα υπόλοιπά τους. 
 
 

3.12 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 
 
(α) 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 πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο η 
Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή άλλη τεκμαιρόμενη 
υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το ταμείο δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε 
όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στην τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους.  
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Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  
 
Συνήθως τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν το ποσό της σύνταξης που ένας εργαζόμενος θα λάβει, συνήθως 
σε συνάρτηση με έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζημίωση. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης 
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος 
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου. Λόγω των τρεχουσών χρηματοοικονομικών συγκυριών χρησιμοποιήθηκε η καμπύλη επιτοκίων των ομολόγων της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντί των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων.  
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές στις αναλογιστικές 
παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά τη περίοδο την οποία προκύπτουν.  
 
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 
 
(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων 
εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει 
αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά 
την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται.  
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση 
αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
 

3.13 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις  
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 
προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να 
εκτιμηθούν αξιόπιστα.  
 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα 
αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται 
να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά 
ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος 
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους 
κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.  
 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα 
μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  
 
Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 
ωφελειών είναι πιθανή. 
 
 

3.14 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα 
για υπηρεσίες, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και των φόρων προστιθέμενης αξίας.  
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία από τις δραστηριότητες 
της Εταιρείας, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η Εταιρεία βασίζει την εκτίμηση της απόδοσης σε ιστορικά αποτελέσματα, 
λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες της κάθε συμφωνίας. 
 
Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβόλαια με 
πελάτες: 
 
1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη. 
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2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής  
4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
5. Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η Εταιρεία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις εκτέλεσης. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο η Εταιρεία προσδοκά να έχει ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των 
αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυμβαλλόμενο. Κατά την ανάθεση μιας σύμβασης καθορίζεται και η λογιστική 
παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων καθώς και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης 
αυτής. 
 
Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο η Εταιρεία αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
μεταβίβασε σε έναν πελάτη. Εάν το υποσχόμενο αντάλλαγμα σε μια σύμβαση περιλαμβάνει μεταβλητό ποσό, η οικονομική 
οντότητα εκτιμά το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών 
στον πελάτη. Το ποσό ανταλλάγματος μπορεί να μεταβάλλεται λόγω εκπτώσεων, επιδοτήσεων τιμής, επιστροφών χρημάτων, 
πιστώσεων, μειώσεων τιμής, κινήτρων, πρόσθετων παροχών απόδοσης, κυρώσεων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων. Το 
υποσχόμενο αντάλλαγμα μπορεί επίσης να μεταβάλλεται, εάν το δικαίωμα μιας οικονομικής οντότητας επί του ανταλλάγματος 
εξαρτάται από την επέλευση ή μη επέλευση μελλοντικού γεγονότος. Για παράδειγμα, ένα ποσό ανταλλάγματος θα είναι μεταβλητό, 
εάν το προϊόν έχει πωληθεί με δικαίωμα επιστροφής ή εάν έχει δοθεί υπόσχεση σταθερού ποσού ως πρόσθετη παροχή απόδοσης 
για την επίτευξη συγκεκριμένου ορόσημου. 
 
Η μεταβλητότητα που σχετίζεται με το αντάλλαγμα που υπόσχεται ένας πελάτης δύναται να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση. Η 
Εταιρεία εκτιμά το ποσό του μεταβλητού ανταλλάγματος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους, αναλόγως ποια 
μέθοδος θεωρεί ότι προβλέπει καλύτερα το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται: 
 
α) Εκτιμώμενη αξία —η εκτιμώμενη αξία ισούται με το άθροισμα των σταθμισμένων βάσει πιθανοτήτων ποσών σε ένα εύρος 
πιθανών ποσών ανταλλάγματος. Η εκτιμώμενη αξία αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, εάν η 
οικονομική οντότητα έχει μεγάλο αριθμό συμβάσεων με παρεμφερή χαρακτηριστικά. 
 
β) Το πιθανότερο ποσό —το πιθανότερο ποσό είναι το μοναδικό πιθανότερο ποσό σε ένα εύρος πιθανών ποσών ανταλλάγματος 
(ήτοι, η μοναδική πιθανότερη έκβαση της σύμβασης). Το πιθανότερο ποσό αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού 
ανταλλάγματος, εάν η σύμβαση έχει μόνο δύο πιθανές εκβάσεις (για παράδειγμα, η οικονομική οντότητα εξασφαλίζει πρόσθετη 
παροχή απόδοσης ή όχι). 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν ικανοποιούν την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής. Η απόκτηση του ελέγχου από τον πελάτη γίνεται όταν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει 
τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος 
του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως κατά την παράδοσή σε αυτόν, και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που θα 
μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 
 
 
Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο για μία δέσμευση εκτέλεσης που εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου, μόνο εάν μπορεί εύλογα 
να επιμετρήσει την πρόοδό της ως προς την πλήρη εκπλήρωση της εν λόγω δέσμευσης. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 
επιμετρήσει εύλογα την πρόοδο ως προς την πλήρη εκπλήρωση μίας δέσμευσης εκτέλεσης, όταν δεν διαθέτει τις αξιόπιστες 
πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμόσει την κατάλληλη μέθοδο επιμέτρησης της προόδου. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις (π.χ. κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων μίας σύμβασης), η Εταιρεία μπορεί να μην είναι σε θέση να επιμετρήσει 
εύλογα το αποτέλεσμα μίας δέσμευσης εκτέλεσης, ωστόσο αναμένει τουλάχιστον να ανακτήσει τα κόστη που επωμίστηκε για την 
εκπλήρωσή της.  
 
Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει έσοδα μόνο στην έκταση του κόστους που πραγματοποιήθηκε, 
μέχρι να είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα το αποτέλεσμα της δέσμευσης εκτέλεσης. 
 
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς τον 
αντισυμβαλλόμενο, πριν αυτός πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 
μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου.  
 
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον αντισυμβαλλόμενο ως προκαταβολή ή όταν 
διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι αναβάλλετε πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη 
μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της 
σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 
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Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή  
 
Όταν μία δέσμευση εκτέλεσης δεν εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου (σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω), τότε 
η Εταιρεία εκπληρώνει τη δέσμευση εκτέλεσης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής 
κατά την οποία ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός υποσχόμενου στοιχείου του ενεργητικού και η οικονομική οντότητα εκπληρώνει 
μία δέσμευση εκτέλεσης, η Εταιρεία εξετάζει τις απαιτήσεις για την απόκτηση ελέγχου, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται 
στις διατάξεις του ΔΠΧΑ 15. 
 
Οι βασικές κατηγορίες εσόδων της Εταιρείας, είναι οι εξής: 
 
Πώληση αγαθών  
 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, 
αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των 
αγαθών. 
 
 
Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρώνται 
σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ 
προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον 
πελάτη. 
 
 
Τόκοι  
 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 
 
 

3.15 Διανομή μερισμάτων 
 
Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις ως υποχρέωση την περίοδο εκείνη 
στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 
 
Η προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί 
από τη Διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία 
και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 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 την χρησιμοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών. 
 
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει 
να εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με 
βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία 
είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, 
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την 
επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα 
αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται 
λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο 
μέλλον. Στη σημείωση 3 «Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών» αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεγεί από την 
Εταιρεία. 
 
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει 
τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως: 
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Εκτιμήσεις 
 
(α) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών 
 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό 
του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και 
εκτιμήσεις από την Διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις 
μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. 
 
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 3.11 και 5.5 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
(β) Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 
 
Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται στην προεξοφλημένη παρούσα αξία των μελλοντικών 
παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν καταστεί δεδουλευμένα στο τέλος της χρήσης, με βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές 
καθίσταται δουλευμένες από τους υπαλλήλους ισομερώς κατά την διάρκεια της εργασιακής τους περιόδου. Οι υποχρεώσεις για 
τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από την Διοίκηση 
να κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και 
ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να 
έχουν σημαντική επίδραση στην σχετική υποχρέωση και στα σχετικά κόστη κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου 
αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που καταστήθηκαν δουλευμένες (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μειώσεις μισθών), 
τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας, το κόστος συνένωσης επιχειρήσεων και 
αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, οι 
υποθέσεις αυτές υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. 
 
Οι αναλογιστικές παραδοχές υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση από την Διοίκηση.  
 
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σημείωση 5.14των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
Κρίσεις 
 
(α) Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 
 
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς την πιστωτική ζημιά που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 
και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις από πελάτες εξετάζονται και εκτιμώνται για τον καθένα ξεχωριστά. Η 
σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές 
απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. 
 
Η ανάλυση των επισφαλειών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης περιλαμβάνεται στη σημείωση 5.8 των Οικονομικών 
Καταστάσεων. 
 
 
(β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει την κατάσταση κάθε 
σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη στην άποψη των νομικών υπηρεσιών. 
Εάν η ενδεχόμενη ζημιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει μια υποχρέωση για την εκτιμώμενη ζημιά. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια και 
κρίνεται αναγκαίο από τη Διοίκηση της Εταιρείας γίνεται γνωστοποίηση ενδεχόμενης υποχρέωσης στις σημειώσεις. Τόσο για τον 
καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό 
βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Ανάμεσα στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση για την λήψη αποφάσεων 
είναι η φύση της διαφοράς ή αξίωσης, το ύψος της ενδεχόμενης ζημιάς, η νομική διαδικασία που ακολουθείται, η πορεία των 
υποθέσεων (λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη τους μετά την ημερομηνία της κλειόμενης περιόδου και πριν την ημερομηνία 
έκδοσης των Οικονομικών Καταστάσεων), οι γνώμες ή οι απόψεις των νομικών συμβούλων, καθώς και η εμπειρία της Διοίκησης 
σε παρόμοιες περιπτώσεις. 
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(γ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 
 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους 
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να προσδιοριστεί η 
πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των 
φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους. 
 
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σημείωση 5.5 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 

5 Αναλύσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων 
 

5.1 Κύκλος εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 
 
 

  
 
 

5.2 Έξοδα ανά κατηγορία 
 
Στα έξοδα των λειτουργιών της εταιρικής Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος περιλαμβάνονται: 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Πωλησεις εμπορευματων προς στο εσωτερικo 1.577.847 1.780.969

Εκπτωσεις επι πωληθεντων εμπορευματων  (78.200)  (59.662)

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Διαμεταφοράς 61.605 -

Σύνολο 1.561.252 1.721.307

Κόστος πωλήσεων

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Κόστος πωληθέντων/ αναλωθέντων αποθεμάτων 1.185.163 1.388.283

Σύνολο 1.185.163 1.388.283

Έξοδα διοίκησης

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Λοιπές προμήθειες τρίτων 37.851 20.781

Επισκευές & συντηρήσεις 1.382 9.459

Διάφοροι φοροι-τελη 1.593 9.190

Προβλέψεις για αποζημ.προσωπ. λογω εξόδου 

από την υπηρεσία
4.250 -

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 6.274 12.549

Σύνολο 51.350 51.980

Έξοδα διάθεσης

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 73.385 54.588

Λοιπές προμήθειες τρίτων 18.332 45.948

Ενοίκια 110.605 102.862

Διάφοροι φοροι-τελη 43 43

Έξοδα μεταφορών 28.529 1.114

Διάφορα έξοδα 143.971 131.642

Σύνολο 374.865 336.196
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Ο αριθμός του προσωπικού αναλύεται ως εξής : 
 

 
 
Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
 

5.3 Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των λογαριασμών εκείνων που συνθέτουν τα κονδύλια Άλλα έσοδα & έξοδα 
εκμετάλλευσης. 
 
 

 
 
 

5.4 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
 
Τα κονδύλια Χρηματοοικονομικά Έσοδα & Χρηματοοικονομικά Έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
 

5.5 Φόρος εισοδήματος 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4646/2019 ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των 
νομικών προσώπων, μειώθηκε σε 24% για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019 (29% 31/12/2018). Τα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα θα φορολογηθούν με τον ισχύοντα συντελεστή φόρου εισοδήματος 24% για τα επόμενα μετά το 2019 φορολογικά 
έτη. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με την χρησιμοποίηση των φορολογικών 
συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στην Ελλάδα. 
  

1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Μισθωτοί & Ημερομίσθιοι 3 3

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Μισθοί & επιδόματα 60.575 43.588

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 12.810 10.960

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους - 40

Σύνολο 73.385 54.588

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Έσοδα απο χρέωση κατεστρ. Αποθεμάτων 2.937 -

Λοιπά έκτακτα έσοδα - 2

Σύνολο 2.937 2

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Φορολογικα προστιμα & προσαυξήσεις - 580

Λοιπά έκτακτα έξοδα - 1.468

Σύνολο - 2.048

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Τόκοι & έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων 1.925 9.082

Λοιπά χρηματοοικονομικά Έξοδα 3.877 1.840

Σύνολο 5.802 10.923

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Λοιποι πιστωτικοι τοκοι 21 39

Σύνολο 21 39
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(α) Φόρος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της χρήσης 
 
Ο πραγματικός τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει από τον ονομαστικό. Στην διαμόρφωση του πραγματικού φορολογικού 
συντελεστή επιδρούν διάφοροι παράγοντες, σημαντικότεροι των οποίων είναι η μη φορολογική έκπτωση ορισμένων δαπανών, οι 
διαφορές συντελεστών απόσβεσης που προκύπτουν μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και των συντελεστών που ορίζονται 
από τον Κ.Ν.4172/2013 και η δυνατότητα των εταιρειών να σχηματίζουν αφορολόγητες εκπτώσεις και αφορολόγητα αποθεματικά. 
 
Ο φόρος εισοδήματος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 
 
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν 
προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση 
ελέγχου. 
 

Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Οι 
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος που προέκυψαν. 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, παρατίθενται στην σημείωση 6.4. 
 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: 
 
Για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί λαμβάνοντας πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την 
εταιρεία «Mazars Α.Ε.», με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν.4174/2013.  
 
Για τη χρήση 2019 ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας βρίσκεται σε εξέλιξη από την εταιρεία «Mazars A.E.» και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. 
Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις, πέρα από 
αυτές που έχουν ήδη καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις . 
 
 
(β) Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 
 
Ο φόρος που αναγνωρίσθηκε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης είναι μηδενικός. 
 
 

5.6 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4646/2019 ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των 
νομικών προσώπων, μειώθηκε σε 24% για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019 (29% 31/12/2018). Τα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα θα φορολογηθούν με τον ισχύοντα συντελεστή φόρου εισοδήματος 24% για τα επόμενα μετά το 2019 φορολογικά 
έτη. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με την χρησιμοποίηση των φορολογικών 
συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στην Ελλάδα. 
 

  

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Τρέχων φόρος περιόδου - -

Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου  (2.260) -

Σύνολο  (2.260) -

Ποσά σε € 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 

από:

Έσοδο)/ Έξοδο φόρου προβλέψεων 1.506 -

Έσοδο)/ Έξοδο φόρου από παροχές προσωπικού 1.020 -

Αλλαγή φορολογικού συντελεστή  (4.786) -

Σύνολο  (2.260) -

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα ΛΣΕ από:

Αναβαλλομενη φορολογια από αναλογιστικά 

αποτελέσματα
- -

Σύνολο  (2.260) -
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Τα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 31/12/2019. Για τον 
υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2019 ανέρχεται σε 24%. 
 
Η μεταβολή στα ποσά της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης έχει ως εξής: 
 

 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για μεταφορές φορολογικών ζημιών στο βαθμό που είναι πιθανή η 
πραγματοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών φορολογητέων κερδών. 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις φορολογικές 
αρχές που σχετίζονται με τους ανωτέρω πληρωτέους φόρους. Η Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογεί τη θέση της σε 
θέματα που σχετίζονται με τις φορολογικές αρχές και λογίζει προβλέψεις όπου είναι αναγκαίο για τα ποσά που αναμένονται να 
πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 
 
Η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65 α Ν.4174/2013. Έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2016, 
2017 και 2018 ενώ, ο έλεγχος για τη χρήση 2019 είναι σε εξέλιξη. Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας 
δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις, πέρα από αυτές που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις 
Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
 

5.7 Αποθέματα 
 
Το κονδύλι Αποθέματα της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις αναλύεται ως εξής: 
 
 

 
 
Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης και περιλαμβάνεται στο κόστος 
πωληθέντων της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (σημείωση 5.2), ανέρχεται για την Εταιρεία σε ποσό 1.185.163 ευρώ (έναντι 
ποσού ευρώ 1.388.283 κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση). 
 
Κατά τις παρουσιαζόμενες χρήσεις δεν χρειάστηκε να σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας των 
αποθεμάτων.  
 
Επιπλέον, δεν υφίστανται αποθέματα τα οποία να έχουν ενεχυριαστεί για την εξασφάλιση απαιτήσεων. 
 
 

5.8 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
Στο κονδύλι Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τις 
παρουσιαζόμενες χρήσεις εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα 

Ποσά σε €

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Απαιτήσεις 1.506 - - - 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζομένους 1.020 - - - 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Aλλαγή Φορολογικού Συντελεστή - 4.786 - - 

Μη Χρησιμοποιούμενες Φορολογικές Ζημιές 27.756 - 27.756 - 

Σύνολο 30.282 4.786 27.756 - 

Συμψηφισμός (4.786) (4.786) - - 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/ (υποχρέωση) 25.497 - 27.756 - 

31/12/2019 31/12/2018

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Εμπορεύματα 41.054 16.373

Σύνολο 41.054 16.373
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της Εταιρείας. 
 

 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασμούς. 
 
Η Εταιρεία έχει σημαντική διασπορά πωλήσεων και συνεπώς δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις του πιστωτικού κινδύνου. 
Η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις γίνονται σε ευρώ. 
 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την 
εύλογη αξία τους. 
 
Οι απομειώσεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην βάση της υπάρξεως αντικειμενικής ένδειξης ότι η Εταιρεία δεν θα 
εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται. Ενδείξεις µη εισπραξιμότητας συνιστούν οι σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες 
των χρεωστών και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν του ορίου πίστωσης. 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

 
 
Τα ποσά των σχηματισθέντων στη χρήση προβλέψεων για απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
 

5.9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
 
Τα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού που παρουσιάζονται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων συμπίπτουν με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων. 
 
 

5.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Το κονδύλι Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύεται ως εξής: 
 
 

  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Πελάτες εσωτερικού 48.380 170.732

Πελάτες εξωτερικού 1.193 1.000

Εκχωρημένα υπόλοιπα πελατών 281.488 -

Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου 103.671 94.335

Μικτή αξία εμπορικών απαιτήσεων 434.733 266.067

Πρόβλεψη επισφαλειών πελατών  (18.823)  (12.549)

Σύνολο 415.910 253.518

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Αξία στην έναρξη της χρήσης 12.549 -

Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα αποτελέσματα 6.274 12.549

Αξία στην λήξη  της χρήσης 18.823 12.549

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 2 5

Λοιποί παρακρατημενοι φόροι 4 -

Εκπτώσεις επι αγορών υπό διακανονισμό 42.382 -

Χρεωστικό ΦΠΑ - 3.428

Αγορές υπό τακτοποίηση - 20.964

Σύνολο 42.388 24.397

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Ταμείο μετρητών 234 569

Καταθέσεις όψεως 39.198 103.761

Σύνολο 39.432 104.330
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Τα πιο πάνω αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών. 
 
Οι καταθέσεις αφορούν σε λογαριασμό όψεως σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα του εσωτερικού. 
 
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται με τα λογιστικά υπόλοιπα. 
 
 

5.11 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 300.000,00 ευρώ και αποτελείται από 10.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας  
30 ευρώ η κάθε μία. Με την από 16/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 99.000 ευρώ με την έκδοση 3.300 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€. Όλες οι εκδοθείσες 
μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και 
αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 
 
 

 
 
Το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 300.000 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 
 
 

5.12 Αποτελέσματα εις νέο 
 
Τα κέρδη εις νέο προέρχονται από παρακρατηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων και από τις λογιστικές διαφορές προσαρμογής 
των βιβλίων στα Δ.Π.Χ.Α. μειωμένα κατά τα σχηματισθέντα αποθεματικά. Η κίνηση του κονδυλίου το 2019 απεικονίζεται αναλυτικά 
στον πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 
 
Το Σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, κατά την 31/12/2019 έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του 
οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων 
μέτρων. 
 
 

5.13 Μερίσματα 
 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06/09/2019 δεν τέθηκε θέμα διανομής μερίσματος χρήσης 2019, λαμβάνοντας 
υπόψη τα αποτελέσματα της ως άνω αναφερόμενης χρήσης. 
 
 

5.14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Η υποχρέωση για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Νόμος 2112/20, 4093/12) απεικονίζεται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία Sany Consulting 
με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2019. 
 
Την 31/12/2019 η Εταιρεία είχε 3 άτομα προσωπικό και την 31/12/2018 η Εταιρεία είχε 3 άτομα. 
 

 
  

Αριθμός Μετοχών Ονομαστική Αξία

Αριθμός μετοχών που έχουν εγκριθεί 10.000 30,00 €                        

Αριθμός Μετοχών Ονομαστική Αξία

Αριθμός μετοχών που έχουν εγκριθεί 10.000 30,00 €                        

31/12/2019

31/12/2018

1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Μισθωτοί & Ημερομίσθιοι 3 3
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Το ποσό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας είναι: 
 

 
 
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, η υποχρέωση για τις παροχές προς τους εργαζόμενους που αναγνωρίζεται στον 
Ισολογισμό είναι ίση με την αναλογιστική υποχρέωση κατά την ημερομηνία υπολογισμού (παράγραφος 63). 
 
Σύμφωνα, επίσης, με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 (παράγραφος 141), η υποχρέωση για τις παροχές προς τους εργαζόμενους που 
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό τέλους χρήσης είναι ίση με την υποχρέωση ισολογισμού αρχής χρήσης μετά την επίδραση των 
εξής: 
▪ κανονικό κόστος 
▪ κόστος τόκου 
▪ εισφορές συμμετεχόντων και εργοδοτών 
▪ παροχές πληρωθείσες 
▪ κέρδη και ζημιές από περικοπές 
▪ μεταβολές στην αναλογιστική υποχρέωση ή στα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος 
▪ μεταβολές στους δείκτες ισοτιμίας για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος σε περίπτωση χρήσης 
διαφορετικού νομίσματος από αυτό της χώρας στην οποία βρίσκεται η υποκείμενη εταιρεία, κτλ. 
 
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 στην Κατάσταση Αναγνωρισμένων Κερδών και (Ζημιών) (Other Comprehensive Income 
– OCI) αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου τα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) που προκύπτουν σε κάθε χρήση. 
 
Το ποσό που αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια ανέρχεται σε 0 ευρώ για τι χρήσεις 2019 και 2018. 
 
Το αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) που προκύπτει στην υποχρέωση λόγω χρηματοοικονομικών παραδοχών οφείλεται στη μείωση 
του επιτοκίου, ενώ το αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) λόγω εμπειρίας οφείλεται σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση της εμπειρίας σε 
σχέση με τις υποθέσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την προηγούμενη αναλογιστική μελέτη όπως είναι οι αλλαγές στη 
μισθοδοσία των εργαζομένων, η μη επαλήθευση της ηλικίας συνταξιοδότησης και άλλα. 
 
Λογιστικές Απεικονίσεις 
 

 
 

 
 
Κατά την 16η Ιουνίου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) προέβη στην τροποποίηση του προτύπου IAS19.  
 
Το αναθεωρημένο πρότυπο IAS19 R ισχύει για οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1/1/2013 και μετά. Συνεπώς, για τη χρήση 
2019 οι λογιστικές απεικονίσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με το IAS19 R. 
  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της 

χρήσης
- -

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4.250 -

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος 

της χρήσης
4.250 -

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της 

χρήσης
- -

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4.250 -

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος 

της χρήσης
4.250 -

Ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην 

κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4.250 -

Σύνολο 4.250 -
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5.15 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 
 
Το κονδύλι Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία τους. 
 
Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές δεν αποτελούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως διακανονίζονται σε διάστημα 30 έως 
90 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, εκτός αν καθορίζεται κάτι διαφορετικό από τους όρους πληρωμής που αναφέρονται 
κατά περίπτωση σε κάθε σύμβαση με προμηθευτή. 
 
 

5.16 Δανεισμός 
 
Ο δανεισμός της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

 
 

 
 
Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων, για την Εταιρεία, έχουν ως εξής: 
 

 
 

 
 
Η Εταιρεία δεν έχει λάβει κεφάλαιο κίνησης από κανένα τραπεζικό ίδρυμα. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας αφορά 
σύμβαση factoring με την τράπεζα EUROBANK στην Ελλάδα. 
 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία δεν είχε εκχωρημένες απαιτήσεις με αναγωγή σε εταιρείες 
πρακτόρευσης. 
 
Το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 
 
Το 2019 δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα δάνεια. 
  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Προμηθευτές 218.114 249.812

Επιταγές πληρωτέες 8.513 -

Σύνολο 226.627 249.812

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Τοκοχρεωλυτικά δάνεια - 9.082

Σύνολο - 9.082

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 203.303 -

Σύνολο 203.303 -

Ποσά σε € 31/12/2019

έως 1 έτος 1 έως 5 έτη
πάνω από 

5 έτη
Σύνολο

Τραπεζικά δάνεια 203.303 - - 203.303

Σύνολο 203.303 - - 203.303

Ποσά σε € 31/12/2018

έως 1 έτος 1 έως 5 έτη
πάνω από 

5 έτη
Σύνολο

Τραπεζικά δάνεια - - 9.082 9.082

Σύνολο - - 9.082 9.082
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5.17 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: 
 

  
 
 

5.18 Κέρδη ανά μετοχή (Βασικά) 
 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας, με τον 
μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 
 

  
 
 

5.19 Αποτέλεσμα προ φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Συνολικών Αποσβέσεων 
(EBITDA) 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του EBITDA της Εταιρείας: 
 

  
 
 

6 Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις  
 

6.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δεν υφίστανται ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τη χρήση 2019. 
 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια 
της συνήθους δραστηριότητας.  
 
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες 
πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 

6.2 Επίδικες υποθέσεις 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 
ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
 
 

6.3 Ανειλημμένες υποχρεώσεις  
 
Δεν υφίστανται ανειλημμένες υποχρεώσεις για τη χρήση 2019. 
  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Προκαταβολές πελατών 442 -

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 9.496 2.895

Λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις σε € 450 310

Πιστωτικό ΦΠΑ 2.333 -

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 7.210 659

Οφειλές σε ΙΚΑ 4.704 2.922

Σύνολο 24.636 6.787

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (55.229)  (68.080)

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 8.770 6.700

Βασικά/κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή σε €  (6,30)  (10,16)

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρου εισοδήματος  (52.970)  (68.080)

Πλέον Χρηματοοικονομικά 5.781 10.883

EBITDA  (47.189)  (57.197)
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6.4 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν 
προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου και εκδοθεί η τελική έκθεση 
ελέγχου. 
 
Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Οι 
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος που προέκυψαν. 
 
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις έναντι των πιθανολογούμενων πρόσθετων φόρων που ενδέχεται να προκύψουν σε μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, βάσει των καλύτερων εκτιμήσεων της με βάση τα ευρήματα των φορολογικών 
ελέγχων προηγούμενων ετών και προγενέστερων διερμηνειών των φορολογικών νόμων. 
 
Για προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και για την χρήση 2018, η Εταιρεία δεν έχει σχηματισμένη πρόβλεψη εφόσον δεν 
αναμένει πρόστιμα ή προσαυξήσεις που να έχουν επίδραση στα οικονομικά της μεγέθη. 
 
 

6.5 Δεσμεύσεις 
 

6.5.1 Εγγυητικές επιστολές  
 
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει ούτε έχει λάβει εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης κλπ.). 
 
 

6.5.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
 
Δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 
 
 

6.6 Ενδεχόμενες απαιτήσεις 
 
Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απαίτηση που να πληροί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ΔΠΧΑ. 
 
 

6.7 Διανομή κερδών 
 
Η Εταιρεία δεν κατέβαλε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2019 μερίσματα για την προηγούμενη χρήση ούτε προτείνει 
μερίσματα για την επόμενη.  
 
 

7 Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών 
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την 
έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι τη λήξη της καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη 
λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών. 
 
 

7.1 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές στη χρήση του 2019 και το υπόλοιπο την 31/12/2019 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 είναι 
οι εξής: 
 

 
  

Εμπορικές συναλλαγές

Ποσά σε € '
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018

Αγορές

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 166.189 180.188

Σύνολο 166.189 180.188



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων  
Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 
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Οι αγορές από τις συνδεόμενες επιχειρήσεις γίνονται με τους όρους που ισχύουν στην αγορά, στα πλαίσια των εργασιών. 
 
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ή/και υποχρεώσεων από εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεόμενων με 
αυτήν μερών, τόσο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 όσο και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, έχουν ως εξής: 
 

 
 
Δεν χρειάστηκε να σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 
 
 

7.2 Παροχές και υπόλοιπα βασικών διευθυντικών στελεχών 
 
Δεν υπάρχουν παροχές και υπόλοιπα με βασικά διευθυντικά στελέχη. 
 
Στην Εταιρεία δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για διευθυντικά στελέχη που να αφορούν παροχές για μετά την έξοδο  από 
την υπηρεσία, λοιπές μακρόχρονες παροχές, παροχές λήξης απασχόλησης καθώς και παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
των μετοχών. 
 
 

7.3 Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 
 
Δεν υπάρχουν δάνεια μεταξύ των συνδεδεμένων μερών κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 
 
 

7.4 Λοιπές συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών 
 
Δεν υφίστανται συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεόμενα μέρη που να χρήζουν γνωστοποίησης στις παρούσες επεξηγηματικές 
σημειώσεις των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
 

8 Χρηματοοικονομικά μέσα και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων  
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης 
του κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις 
δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες της . 
 
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, τραπεζικούς 
λογαριασμούς υπερανάληψης και λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους. 
 
 

8.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Ο όποιος μικρός πιστωτικός κίνδυνος που παραμένει, αφορά 
περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης των πελατών να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Οι συναλλαγές της 
Εταιρείας με πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην 
παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και κατ’ επέκταση επισφαλειών.  
 
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, 
ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. 
Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής:  

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές

Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018

Υποχρεώσεις

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 52.928 29.812

Σύνολο 52.928 29.812



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων  
Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 
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8.2 Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και 
εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να 
υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.  
 
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, που εμφανίζονται 
στον ισολογισμό, σε προεξοφλημένες τιμές, με βάση των πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές δανειακές συμβάσεις ή τις 
συμφωνίες με τους προμηθευτές. 
 

 
 

 
 
 

8.3 Συναλλαγματικός Κίνδυνος  
 
Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στις 
διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία συναλλάσσεται σε ευρώ. 
 
 

8.4 Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο 
από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από τραπεζικές υπεραναλήψεις με κυμαινόμενα επιτόκια.  
 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη 
χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξομειώνεται ως αποτέλεσμα 
επιτοκιακών μεταβολών.  
 
Διευκρινίζεται ότι τα τελευταία χρόνια η διακύμανση των επιτοκίων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου δανεισμού, 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές 

απαιτήσεις
415.910 253.518

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 39.432 104.330

Σύνολο 455.342 357.848

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Σύνολο Δανείων 203.303 9.082

Διαθέσιμα 39.432 104.330

Καθαρός Δανεισμός 163.871  (95.248)

Ίδια Κεφάλαια 105.464 160.693

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού /Ίδια Κεφάλαια 1,55 (0,59)

Ποσά σε € 31/12/2019

έως 1 έτος 1 έως 5 έτη
πάνω από 

5 έτη
Σύνολο

Τραπεζικά δάνεια 203.303 - - 203.303

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς 

υποχρεώσεις
226.627 - - 226.627

Σύνολο 429.930 - - 429.930

Ποσά σε € 31/12/2018

έως 1 έτος 1 έως 5 έτη
πάνω από 

5 έτη
Σύνολο

Τραπεζικά δάνεια - - 9.082 9.082

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς 

υποχρεώσεις
249.812 - - 249.812

Σύνολο 249.812 - 9.082 258.894



 

Σημειώσεις επί των ετήσιων  
Εταιρικών χρηματοοικονομικών  

καταστάσεων 
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λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική τραπεζική αγορά και του εκτιμώμενου κινδύνου ελληνικών εταιρειών και λιγότερο 
στην αύξηση των επιτοκίων βάσης (π.χ. Euribor). 
 
Τα δάνεια της Εταιρείας είναι σε κυμαινόμενα επιτόκια. Επίσης όλα τα δάνεια της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος 
επιτοκίου προέρχεται από μεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ.  
 
Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των χρηματοδοτικών αναγκών της 
Εταιρείας. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων λαμβάνονται σε μεμονωμένη βάση. 
 
 

8.5 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
 
Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας και την επίτευξη των 
αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική της ικανότητα. 
 
Τα κεφάλαια της Εταιρείας επισκοπούνται με βάση έναν συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας 
τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» 
(συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων» όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης συν τον καθαρό δανεισμό. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας και λαμβάνει υπ’ όψιν το κόστος 
του κεφαλαίου και του συνδεδεμένους με αυτό κινδύνους για να καθορίσει την μετέπειτα στρατηγική που θα ακολουθήσει. 
 

 
 
 

9 Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Τον Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον COVID-19 πανδημία και στα μέσα του εν λόγω μήνα 
ξεκίνησαν να επιβάλλονται και στην ελληνική επικράτεια μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού και προστασίας από την 
πανδημία. Στην παρούσα χρονική στιγμή η επίδραση του COVID - 19 στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας δεν είναι εφικτό να 
ποσοτικοποιηθεί δεδομένου ότι πανδημία είναι σε εξέλιξη και υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια και έκταση της 
και κατά συνέπεια τον αντίκτυπο της στην παγκόσμια οικονομία. 
 
Η πανδημία και οι επιπτώσεις της αποτελούν μη διορθωτικό γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 
2019. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που 
κρίνονται αναγκαίες τόσο για την προστασία των εργαζομένων του όσο και για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας της 
Εταιρείας. 
 
 

Ασπρόπυργος, 29η Ιουνίου 2020 

    

O Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Υπεύθυνος οικονομικών 

& Λογιστηρίου 

   

   

   

Βασίλειος Καρακουλάκης Δημήτριος Τσανάκας Κωνσταντίνος Γκυρτής 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 601669 Α.Δ.Τ. ΑΖ 648679 Α.Δ.Τ. ΑΚ 246613  
Αρ. Αδ. 0104906 Α΄ τάξης 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Σύνολο Δανείων 203.303 9.082

Διαθέσιμα 39.432 104.330

Καθαρός Δανεισμός 163.871  (95.248)

Ίδια Κεφάλαια 105.464 160.693

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού /Ίδια Κεφάλαια 1,55 (0,59)


