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ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ « ELSCAN 

ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ.» ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 1/1 – 31/12/2020 

 

Θχξηνη κέηνρνη, 

  

Παο ππνβάιινπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ηελ παξνχζα έθζεζε γηα ηελ 

ρξήζε απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ 2020.  

 

Δπηδόζεηο, Υξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη Δηήζηα Αλαζθόπεζε Πεπξαγκέλσλ 

 

 Θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2020 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφλ ησλ 39,99  ρηιηάδσλ επξψ 

έλαληη 76,44 ρηιηάδσλ ην 2019. Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπγθξάηεζε ησλ 

εμφδσλ ζπλέβαιε ψζηε ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο λα είλαη ζεηηθφ.  

 

εκαληηθά Γεγνλόηα  

 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ  2020, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα 

θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξννπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

Πξνβιεπόκελε Δμέιημε, Πξννπηηθέο 

 

Πην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2021 νη πσιήζεηο είλαη ζην ίδην επίπεδν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

2020. Κεηά ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ άξζε ησλ κέηξσλ πνπ είραλ ιεθζεί ιφγσ covid-

19 ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελδξαζηεξηφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηήκαηνο εθηηκνχκε φηη ν θχθινο εξγαζηψλ 

ζα απμεζεί.   

 

Κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο  ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί  θαλέλα άιιν γεγνλφο, πνπ ζα κπνξνχζε 

λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο. 

 

Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ ηεξεζεί αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν  Ξξνζάξηεκα. 

Ζ Δηαηξία δελ θαηέρεη ρξεφγξαθα θαη δελ ηεξεί ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζε  ζπλάιιαγκα. 

Ζ Δηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα. 

Ζ Δηαηξία δελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο δελ 

πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο πξφιεςεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Ζ Δηαηξεία απαζρνιεί ηξία άηνκα. 
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Κίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο  

Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο 

  

Ζ εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν αθνχ δελ έρεη θαζφινπ δαλεηαθέο ζρέζεηο κε Ρξάπεδεο. 

  

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαηξέρεη πηζησηηθφ θίλδπλν αθνχ νη απαηηήζεηο ηεο θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα.  

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

  

Ρέινο  εθηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλν  ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν γηαηί δελ έρεη ζεκαληηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα. 

  

Όιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηα πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 

  

Διεπζίλα, 10 Μαίνπ 2021 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

Ξαππάο Αιέμαλδξνο 
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 
Υξήζεσο 2020 

 
 

 
 

 
 

ύκθσλα  
κε Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
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Ι. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 
 

 

 

 

ΗΜ. 31.12.2020 31.12.2019 

 

 

  ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  

  Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ  

  Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.1 7.098,39 5.156,46 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 6.10 817,44 719,76 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 1.096,80 1.096,80 

  

9.012,63 6.973,02 

    Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

   Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 6.3 463,84 730,79 

Ινηπέο απαηηήζεηο 6.3 9.566,11 15.530,83 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.4 25.536,05 26.707,70 

  

35.566,00 42.969,32 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 

 

44.578,63 49.942,34 

    

    ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

   Κεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά 

   Κεηνρηθφ θεθάιαην 6.5 27.990,00 27.990,00 

Απνζεκαηηθά 6.6 178.054,35 178.054,35 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν 

 

-172.963,24 -173.611,42 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

33.081,11 32.432,93 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

   Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

   Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 6.7 3.406,00 2.999,00 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 6.8 0,00 0,00 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

 

3.406,00 2.999,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

   Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.9 4.290,95 162,53 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 

467,10 4148,41 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.9 3.333,47 10.199,47 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

 

8.091,52 14.510,41 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 

 

11.497,52 17.509,41 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

44.578,63 49.942,34 
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ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

 
εκ 31.12.2020  31.12.2019 

    Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 6.11 39.997,68 76.444,85 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 6.12 -27.253,45 -20.706,19 

Μηθηά Κέξδε 
 

12.744,23 55.738,66 

Άιια Έζνδα 6.13 0,00 0,00 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 6.15 -7.826,70 -31.383,30 

Έμνδα Γηαζέζεσο 6.16 -3.893,35 -17.255,17 

Άιια Έμνδα / έζνδα 6.14 78,88 -84,26 
Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ θαη 
επελδπηηθώλ απνη/ησλ 

 
1.103,06 7.015,93 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 6.17 2,34 2,09 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 6.17 -187,90 -391,54 

Κέξδε πξν θόξσλ 
 

917,50 6.626,48 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6.18 9,6 531,25 

Κέξδε κεηά από θόξνπο 
 

927,10 7.157,73 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα/έμνδα 
   ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη 

κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα  
   Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ 

θαζνξηζκέλσλ 

 
-367,00 153,00 παξνρψλ 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη 

 
88,08 -36,72 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά 
από θόξνπο  

 
-278,92 116,28 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ 
 

648,18 7.274,01 

    Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ, επελδπηηθώλ 
απνη/ησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

 
3.311.13 8.024,01 
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ΙΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 
 

 
 
 

 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 
λένλ 

ύλνιν 
Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπα 01.01.2019 92.790,00 105.000,00 73.054,35 -272.270,91 -1.426,56 

Αιιαγή πνιηηηθήο 
   

1.385,48 1.385,48 

Αχμεζε κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ 

-90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

Κείσζε κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ 

25.200,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 

     
0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά απφ θφξνπο 

0,00 0,00 0,00 7.274,01 7.274,01 

Τπόινηπα 31.12.2019 27.990,00 105.000,00 73.054,35 -173.611,42 32.432,93 

 
 
 

 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 
λένλ 

ύλνιν 
Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπα 01.01.2020 27.990,00 105.000,00 73.054,35 -173.611,42 32.432,93 

     
0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά απφ θφξνπο    

648,18 648,18 

Τπόινηπα 31.12.2020 27.990,00 105.000,00 73.054,35 -172.963,24 33.081,11 
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IV.KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

 
 
 

 

1.1-
31.12.2020 

1.1-
31.12.2019 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Θέξδε πξν θφξσλ  917,50 6.626,48 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 

  Απνζβέζεηο  2.208,07 1.008,08 

Ξξνβιέςεηο  40,00 324,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -2,34 -2,09 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 187,90 391,54 

Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

  Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  0,00 0,00 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  6.231,67 -11.732,96 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -6.418,89 4.877,30 

Μείνλ: 

  Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -187,90 -391,54 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 

  ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)  2.976,01 1.100,81 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 0,00 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -4.150,00 0,00 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ  0,00 0,00 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 2,34 2,09 

Κεξίζκαηα 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)  -4.147,66 2,09 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην 0,00 25.200,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκ. Κηζζψζεηο  0,00 0,00 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)  0,00 25.200,00 

Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε  ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλαµα 
πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 

-1.171,65 26.302,90 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ  26.707,70 404,80 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ 25.536,05 26.707,70 
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
1.1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία «ELSCAN-ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ.»  είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ Διιάδα κε Α.Κ.Α.Δ. 

7504/06/Β/86/1384. Έρεη έδξα ην Γήκν Ξεηξαηά. Ηδξχζεθε ην 1985 (ΦΔΘ 1980/5.6.1985) κε ηελ επσλπκία «ELSCAN-

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ.».   

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αληηπξνζσπείαο θαη εηζαγσγήο μπιείαο θαη λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ. 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2020, 

εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 10/05/2021. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηελ αθφινπζε ζχλζεζε : 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  Ξξφεδξνο Γ.Π. 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ  Αληηπξφεδξνο 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο  

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  Κέινο 

ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ  Κέινο 

 

 

2.   ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ  Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε 

βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, θαη είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ. Η Γηνίθεζε ζεσξεί όηη ε αξρή ηεο 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο απνηειεί ηελ θαηάιιειε βάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνύζαο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο. 

 

2.2. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα θαη ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηα 

νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ ηνκέσλ. Γεσγξαθηθφο ηνκέαο, είλαη έλα 

δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηεο εηαηξείαο ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ζεσξνχληαη σο έλαο ηνκέαο. 

ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ηεο ρξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2020 
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2.3. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο  

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ είλαη ην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).  

β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα  κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

2.4. Δλζώκαηα πάγηα 

Ρα πάγηα ζηνηρεία (εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ, κεηαθνξηθά κέζα., ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζην 

αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. 

Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν, ψζηε λα απνζβεζζνχλ κέζσ απνηειεζκάησλ, ην θφζηνο  ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ πεξίνδν 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Γηα ηελ απφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο : 

 

Θηίξηα 5% 

Κεραλήκαηα 15% 

Κεηαθνξηθά κέζα 15-20% 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 30% 

Ινηπφο εμνπιηζκφο 15-20% 

 

Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαζνξίδεηαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

Νη δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ νη πξνζζήθεο θαη νη βειηηψζεηο πξνζαπμάλνπλ ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο.   

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο  δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο 

αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αμία 

ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

2.5. Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

Ρα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ θπξίσο ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα , ε αμία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο 

ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλε 

θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο 

δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ 
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απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζεσξείηαη κεδέλ. 

2.6. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο 

ηεο αμίαο ηνπο, ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρα απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα 

αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ 

πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη 

ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ 

απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

2.7. Απνζέκαηα 

Γελ ππάξρνπλ απνζέκαηα, ε εηαηξεία είλαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

2.8. Απαηηήζεηο από πειάηεο 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία, 

αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Νη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη 

φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε 

βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο 

έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Ζ εηαηξεία εκθαλίδεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαη λαχινπο πνπ εηζπξάηηεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

αληηπξνζσπεπφκελσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ.  

2.9. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

2.10. Μεηνρηθό θεθάιαην  

Νη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηεο δηαθνξάο ππέξ 

ην άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

αμία θηήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.  

2.11. Απνζεκαηηθά 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Λνκνζεζίαο,, ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, κε ηελ θαη’ 

έηνο κεηαθνξά πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ησλ εηήζησλ κεηά απφ θφξνπο, θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθή κέρξη λα θηάζεη ην 

χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ ζην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ δηαλέκεηαη κφλν θαηά δηάιπζε ηεο 

εηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζηεί κε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο. 

Ρα απνζεκαηηθά θνξνινγηθψλ λφκσλ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο νη νπνίεο,. 

είηε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ζην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο, είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο σο θίλεηξα δηελέξγεηαο επελδχζεσλ. 

2.12. Γαλεηζκόο 

Γελ ππάξρνπλ δάλεηα 
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2.13. Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηξέρνληεο θαη αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.  

(α) Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ή ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. Νη ηξέρνληεο θφξνη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη θνξνινγηθνχο 

λφκνπο, πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη.  

(β)  Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή  πνπ 

αλακέλεηαη λα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη, θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία 

πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο, γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, 

πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

2.14. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη θαλέλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ηελ αθππεξέηεζε παξά κφλν 

ζρέδηα θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο ζε θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία. Ρν πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ππνινγίδεηαη κε 

αλαινγηζηηθή κειέηε απφ εγθεθξηκέλν αλαινγηζηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γίλνληαη νη αλαγθαίεο 

πξνζαξκνγέο ζην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί. 

2.15. Πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ 

ηνπ παξειζφληνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξεψζεσο. Δλδερφκελεο 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ή εθξνήο πφξσλ αληίζηνηρα. 

2.16. Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ θφξνπο, 

εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζώλ 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά 

απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

(β) Παξνρή ππεξεζηώλ 

Ρα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν ηκεκαηηθήο νινθιήξσζεο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
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(γ) Έζνδα από ηόθνπο 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

(δ) Έζνδα από δηθαηώκαηα 

Ρα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

(ε) Μεξίζκαηα 

Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή φηαλ εγθξίλνληαη απφ 

ηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ είλαη ην θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν λα ηα ρνξεγεί. 

2.17. Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

2.18. Μηζζώζεηο 

Κηζζψζεηο, ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο 

θαη ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Νη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

Η εηαηξεία σο εθκηζζσηήο 

Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα, κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  Ρα πνζά πνπ νθείινληαη απφ κηζζσηέο βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη 

σο  απαηηήζεηο, κε πνζφλ ίζν κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε.  Ρα ζρεηηθά έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα κε ηξφπν πνπ λα δίλεη κία ζηαζεξή, δηαρξνληθά, απφδνζε επί ηεο εθάζηνηε αλεμφθιεηεο θαζαξήο 

επέλδπζεο ηνπ νκίινπ. 

Η εηαηξεία σο κηζζσηήο 

Ξιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, θαηαρσξνχληαη  

σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ απνηηκψκελα, θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή εθ’ φζνλ 

είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ εθκηζζσηή 

θαηαρσξείηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Νη κηζζσηηθέο πιεξσκέο κεξίδνληαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε θαηαβνιή ππνρξέσζεο κε ηξφπν πνπ λα δίλεη ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε 

ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. 

 

3.  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

3.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζή ηνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη φηαλ απαηηείηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο . 

(α) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνο, ιφγσ ηνπ φηη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ (άλσ 

ηνπ 82%) γίλεηαη ζε επξψ. 

(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 



ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2020 

 

 15 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη θπξίσο ζε νίθνπο θαη 

πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ζ εηαηξεία έρεη σο βαζηθφ πειάηε ηελ κεηξηθή ηεο εηαηξεία «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ 

Α.Δ.», ζπλεπψο πεξηνξίδεη ηηο επηζθάιεηέο ηεο απφ ηε κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε 

δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε εηαηξεία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

 (γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη δείθηεο ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο δηαηεξνχληαη 

ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. 

(δ) Κίλδπλνο κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νχηε θαη βξαρππξφζεζκα ή 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα. 

 

 

4.  ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 
Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο 

γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Ζ εηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Γελ ππάξρνπλ 

εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο 

αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 

 

5. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΔ 

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020 ή κεηαγελέζηεξα.  

Όπνπ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά νη ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο πνπ ηζρχνπλ γηα πξψηε θνξά ζηε ρξήζε 2020, δελ 

έρνπλ επίδξαζε ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ πηνζέηεζε πξφσξα πξφηππα, εξκελείεο ή 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Π.Γ.Ι.Ξ. θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά δελ έρνπλ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζηε ρξήζε 2020. 

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2020 

Σξνπνπνηήζεηο ησλ παξαπνκπώλ ζην ελλνηνινγηθό πιαίζην ησλ ΓΠΥΑ (πνπ εθδόζεθαλ ζηηο 29 Μαξηίνπ 
2018) 

Ρελ 29ε Καξηίνπ 2018 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ην νπνίν επαλαθαζνξίδεη: 

-ην ζθνπφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

-ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 
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-ηνπο νξηζκνχο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηεο ππνρξέσζεο, ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαζψο θαη ησλ εζφδσλ θαη ησλ 

εμφδσλ, 

-ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο θαη ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν ηεο δηαγξαθήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

-ηηο βάζεηο απνηίκεζεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη, 

-έλλνηεο θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο 

Ν ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε ππνβνήζεζε φζνλ πξνεηνηκάδνπλ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο λα αλαπηχζζνπλ ζπλεπείο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππαξρφλησλ πξνηχπσλ ή φηαλ έλα πξφηππν δίλεη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ινγηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ. Δπηπιένλ, ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη λα βνεζήζεη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

εξκελεχζνπλ ηα πξφηππα.  

Ρν Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε επίζεο έλα ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν, «Ρξνπνπνηήζεηο ζηηο 

παξαπνκπέο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ», ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ πνπ επεξεάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη αλαθνξέο ζην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο βάζεη ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πιαηζίνπ, ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. 

ΓΛΠ 1 θαη ΓΛΠ 8 (ηξνπνπνηήζεηο) «Οξηζκόο ηνπ ζεκαληηθνύ» 

Πηηο 31 Νθησβξίνπ 2018 ην ΠΓΙΞ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο γλσζηνπνηήζεσλ εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 

θαη ΓΙΞ 8, νη νπνίεο απνζαθελίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκαληηθνχ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα εθαξκνζζεί, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ θαζνδήγεζε πνπ κέρξη ζηηγκήο έρεη αλαθεξζεί ζε άιια ΓΞΣΑ. Ν λένο νξηζκφο 

πξνβιέπεη φηη µία πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή εάλ ην γεγνλφο ηεο παξάιεηςεο, ππφθξπςεο ή αλαθξηβνχο 

γλσζηνπνίεζήο ηεο εχινγα ζα αλαδελφηαλ λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο πνπ νη θχξηνη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ιακβάλνπλ βάζεη απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ παξαδείγκαηα 

πεξηζηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ απφθξπςε ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο. Ν νξηζκφο ηνπ ζεκαληηθνχ, πνπ 

απνηειεί κία ζεκαληηθή ινγηζηηθή έλλνηα ζηα ΓΞΣΑ, βνεζά ηηο εηαηξείεο λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ν επηθαηξνπνηεκέλνο νξηζκφο ηξνπνπνηεί ην ΓΙΞ 1 

«Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» θαη ην ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο, Κεηαβνιέο ζηηο Ινγηζηηθέο 

Δθηηκήζεηο θαη Ιάζε». Ζ ηξνπνπνίεζε δηαζθαιίδεη φηη ν νξηζκφο ηνπ ζεκαληηθνχ είλαη ζπλεπήο ζε φια ηα πξφηππα ησλ 

ΓΞΣΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηζρχεη απφ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. 

ΓΠΥΑ 9 ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Μεηαξξύζκηζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο» Φάζε 1ε 

Ρν Ππκβνχιην εμέδσζε ζηηο 26 Πεπηεκβξίνπ 2019 ηξνπνπνηήζεηο ζηα πξφηππα ΓΞΣΑ 9, ΓΙΞ 39 θαη ΓΞΣΑ 7 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά απφ ηε κεηαξξχζκηζε ησλ επηηνθίσλ 

αλαθνξάο θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο πθηζηάκελνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο κε ελαιιαθηηθφ 
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επηηφθην αλαθνξάο. Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ πξνζσξηλέο θαη πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ (ΓΙΞ) 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη 

επηκέηξεζε θαη ηνπ Γηεζλνχο Ξξνηχπνπ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ψζηε νη 

επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ππνζέηνληαο φηη ηα πθηζηάκελα θξηηήξηα αλαθνξάο 

επηηνθίσλ δελ κεηαβάιινληαη ιφγσ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δηαηξαπεδηθνχ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ. 

Νη εμαηξέζεηο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ δηαηάμεσλ: 

Ρελ απαίηεζε πεξί πνιχ πςειήο πηζαλφηεηαο εθπιήξσζεο φζνλ αθνξά αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ,  

Ρελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν θαη ην κέζν αληηζηάζκηζεο,  

Ρνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ζπζηαηηθνχ ελφο ζηνηρείνπ σο αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020.  

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία   θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.: 

Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

ΓΠΥΑ 9 ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΑ 7 θαη ΓΠΥΑ 16 (Σξνπνπνίεζε) «Μεηαξξύζκηζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο» 

Φάζε 2ε 

Ρν Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) δεκνζίεπζε ηελ «Κεηαξξχζκηζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο» - 

Φάζε 2 κε ηξνπνπνηήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο κεηά ηε κεηαξξχζκηζε ελφο δείθηε αλαθνξάο επηηνθίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ κε 

ελαιιαθηηθά επηηφθηα αλαθνξάο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2021, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. 

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 
λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία   πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.: 

Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Καηάηαμε ππνρξεώζεσλ ζε βξαρππξόζεζκεο ή καθξνπξόζεζκεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ε θαηάηαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πθηζηάκελα δηθαηψκαηα θαηά 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απνζαθήληζε φηη νη πξνζδνθίεο ηεο Γηνίθεζεο 
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γηα ηα γεγνλφηα πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε θαη δηεπθξίληζε ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπληζηνύλ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2022.  

ΓΛΠ 16 (Σξνπνπνίεζε) «Δλζώκαηα Πάγηα» -  Δηζπξάμεηο πνζώλ πξηλ από ηελ πξνβιεπόκελε ρξήζε 

Ζ ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ θαηαρσξείηαη ην θφζηνο ησλ δνθηκψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη ην θαζαξφ πξντφλ ηεο πψιεζεο απφ πσιήζεηο ζηνηρείσλ πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζέζεο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη θαηάζηαζε. Ρα έζνδα θαη νη δαπάλεο παξαγσγήο απηψλ 

ησλ πξντφλησλ ζα θαηαρσξνχληαη πιένλ ζην απνηέιεζκα ρξήζεο αληί λα εκθαλίδνληαη κεησηηθά ζην θφζηνο θηήζεο 

ησλ παγίσλ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2022.  

ΓΠΥΑ 3 (Σξνπνπνίεζε) – «Αλαθνξά ζην Δλλνηνινγηθό πιαίζην» 

Πηηο 14 Καΐνπ 2020, ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ηελ «Αλαθνξά ζην Δλλνηνινγηθφ Ξιαίζην (Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣA 3)» κε 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» πνπ ελεκεξψλνπλ κηα αλαθνξά ζην ΓΞΣΑ 3 ρσξίο λα 

αιιάμνπλ ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2022.  

 

ΓΛΠ 37 (Σξνπνπνίεζε) «Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» - 

Δπαρζείο ζπκβάζεηο-Θφζηνο εθπιήξσζεο κηαο ζχκβαζεο 

Ζ ηξνπνπνίεζε θαζνξίδεη πνηεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα νληφηεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

εθπιήξσζεο κηαο ζχκβαζεο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε εάλ ε ζχκβαζε είλαη επαρζήο. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη 

«ην θφζηνο εθπιήξσζεο κηαο ζχκβαζεο» πεξηιακβάλεη ην άκεζα ζπζρεηηδφκελν θφζηνο ηεο εθπιήξσζεο απηήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαλνκή άιισλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζή ηεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη 

επίζεο φηη, πξνηνχ αλαγλσξηζηεί ρσξηζηή πξφβιεςε γηα επαρζή ζχκβαζε, κηα νληφηεηα αλαγλσξίδεη ηπρφλ δεκηά 

απνκείσζεο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ζχκβαζεο, θαη φρη ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ήηαλ αθνζησκέλα κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2022.  

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Γλσζηνπνηήζεηο ινγηζηηθώλ 

πνιηηηθώλ 

Ρελ 12.2.2021 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 1 κε ηελ νπνία 

δηεπθξίληζε φηη: 

- Ν νξηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ δίλεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΙΞ 8. 

- Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηηο ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

είλαη ζεκαληηθέο φηαλ καδί κε ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δχλαληαη 

λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη θχξηνη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
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- Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα κε ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ζεσξνχληαη κε ζεκαληηθέο θαη δελ ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη. Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, σζηφζν, κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο αλάινγα κε ηε θχζε θάπνησλ 

ζπλαιιαγψλ αθφκα θαη αλ ηα ζρεηηθά πνζά είλαη κε ζεκαληηθά. Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα δελ είλαη πάληνηε ζεκαληηθά ζην ζχλνιφ ηνπο.  

- Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο είλαη ζεκαληηθέο φηαλ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο 

ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ άιιε ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

- Ζ πιεξνθφξεζε γηα ην πψο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη εθαξκφζεη κία ινγηζηηθή πνιηηηθή είλαη πην ρξήζηκε 

ζηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηππνπνηεκέλε πιεξνθνξία ή ηε ζχλνςε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ ΓΞΣΑ.  

- Πηελ πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα επηιέμεη λα ζπκπεξηιάβεη κε ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ε πιεξνθφξεζε απηή δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδεη ηε ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2023. 

ΓΙΞ 8 (Ρξνπνπνίεζε) «Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο, Αιιαγέο ζηηο Ινγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Ιάζε» - Νξηζκφο Ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ 

Ρελ 12.2.2021 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 8 κε ηελ νπνία:  

- Όξηζε ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο σο λνκηζκαηηθά πνζά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε κέηξεζή ηνπο. 

- Γηεπθξίληζε πσο κία ινγηζηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα απαηηεί ηα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

λα απνηηκψληαη θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα δεκηνπξγείηαη αβεβαηφηεηα. Πηελ πεξίπησζε απηή ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

αλαπηχζζεη κία ινγηζηηθή εθηίκεζε. Ζ αλάπηπμε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε θξίζεσλ θαη 

ππνζέζεσλ.  

- Θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο απνηίκεζεο θαη 

δεδνκέλα. 

- Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα απαηηεζεί λα κεηαβάιεη ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο. Ρν γεγνλφο απηφ απφ 

ηε θχζε ηνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο νχηε απνηειεί δηφξζσζε ιάζνπο. Νη κεηαβνιέο ζηα δεδνκέλα 

ή ζηηο ηερληθέο απνηίκεζεο απνηεινχλ κεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο εθηφο αλ ζρεηίδνληαη κε δηφξζσζε ιάζνπο.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2023. 

Δηήζηεο βειηηψζεηο Γηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 2018-2020 

Ρελ 14ε Καΐνπ 2020, Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηηο 

αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θάησζη Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2022: 

 

ΓΠΥΑ 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο -  Πξώηε εθαξκνγή 

ΓΠΥΑ ζε ζπγαηξηθή 
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Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ε ζπγαηξηθή λα εθαξκφζεη ηηο παξαγξάθνπο Γ16(α) ηνπ ΓΞΣΑ 1 ψζηε λα επηκεηξήζεη 

ζσξεπηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ρξεζηκνπνηψληαο ηα πνζά  πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηε κεηξηθή ηεο, ηα νπνία 

είλαη βαζηζκέλα ζηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ηεο κεηξηθήο ζηα ΓΞΣΑ.  

ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα Ακνηβέο θαη ην 10% ηεζη γηα ηελ δηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πνηεο ακνηβέο κηα νληφηεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φηαλ εθαξκφδεη ην ηεζη ηνπ 10% ηεο 

παξαγξάθνπ Β.3.3.6 ηνπ ΓΞΣΑ 9 ψζηε λα πξνζδηνξίζεη εάλ ζα πξέπεη λα δηαγξάςεη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε. Ζ νληφηεηα πεξηιακβάλεη ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ή εηζπξάρζεθαλ κεηαμχ ηεο νληφηεηαο 

(δαλεηδφκελε) θαη ηνπ δαλεηζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ακνηβψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ή εηζπξάρζεθαλ είηε απφ ηελ 

νληφηεηα ή ην δαλεηζηή γηα ινγαξηαζκφ άιινπ κέξνπο.  

6.  ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

6.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 
Κηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Μεηαθνξηθά κέζα 
Έπηπια ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
ύλνιν 

Αμία θηήζεσο 
    

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2019 20.621,49 16.295,44 138.015,15 174.932,08 

Θαηά ηελ 31/12/2019 20.621,49 16.295,44 138.015,15 174.932,08 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 
   

 Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2019 20.620,92 10.282,37 137.864,25 168.767,54 

Απνζβέζεηο  2019 0,00  962,08 46 1.008,08 

Θαηά ηελ 31/12/2019 20.620,92 11.244,45 137.910,25 169.775,62 

Αλαπόζβεζηε αμία 
   

0 

Καηά ηελ 31/12/2019 0,57 5.050,99 104,9 5.156,46 

Καηά ηελ 31/12/2018 0,57 6.013,07 150,9 6.164,54 

 

 

 
Κηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Μεραλήκαηα/ 
Σερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
Μεηαθνξηθά 

κέζα 
Έπηπια ινηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν 

Αμία θηήζεσο           

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2020 20.621,49   16.295,44 138.015,15 174.932,08 

Ξξνζζήθεο  2020       4.150,00 4.150,00 

Θαηά ηελ 31/12/2020 20.621,49 0,00 16.295,44 142.165,15 179.082,08 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         0,00 

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2020 20.620,92   11.244,45 137.910,25 169.775,62 

Απνζβέζεηο  2020     962,08 1.245,99 2.208,07 

Θαηά ηελ 31/12/2020 20.620,92 0,00 12.206,53 139.156,24 171.983,69 

Αλαπόζβεζηε αμία         0,00 

Καηά ηελ 31/12/2020 0,57 0,00 4.088,91 3.008,91 7.098,39 

Καηά ηελ 31/12/2019 0,57 0,00 5.050,99 104,90 5.156,46 
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6.2. Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Αθνξνχλ εγγπήζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 31.12.2020 31.12.2019 
Δγγχεζε ελνηθίνπ 500,00 500,00 

Δγγχεζε ΓΔΖ 0,00 505 

Δγγχεζε ΝΡΔ 596,8 596,8 

ύλνιν 1.096,80 1.096,80 

 

 

6.3. Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο  

 
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

31.12.2020 31.12.2019 

Ξειάηεο 463,84 730,79 

Σξεψζηεο δηάθνξνη 1.133,60 1.658,49 

Διιεληθφ Γεκφζην 2.515,21 2.087,84 

Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ισλ & πηζηψζεσλ 382,97 382,97 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 5.534,33 11.401,53 

ύλνιν 10.029,95 16.261,62 

 

 

 

6.4. Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδύλακα 

Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

Ρακείν 1.352,25 936,49 

Θαηαζέζεηο φςεσο 24.183,80 25.771,21 

ύλνιν 25.536,05 26.707,70 

 
 
6.5. Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

 
Ρν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 27.990,00 επξψ δηαηξνχκελν ζε 31.100 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 

0,90 επξψ εθάζηεο, νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. Νη κεηνρέο ηεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ θαη βαζηθφο κέηνρνο είλαη ε ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ. 
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6.6. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο  

 

 
31.12.2020 31.12.2019 

πέξ ην άξηην 105.000,00 105.000,00 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 72.367,55 72.367,55 

Απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα θαη΄εηδηθφ ηξφπν 686,80 686,80 

ύλνιν 178.054,35 178.054,35 

 

 

6.7. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 

 
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020  31/12/2019 

Υποχρεώςεισ ιςολογιςμοφ για : 
  Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 3.406,00 2.999,00 

Σφνολο 3.406,00 2.999,00 

   Χρεώςεισ ςτα αποτελζςματα  
  Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 40,00 324,00 

Σφνολο 40,00 324,00 

   Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ (Λοιπά ςυνολικά ζςοδα) 
  Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 367,00 81,00 

Σφνολο 367,00 81,00 

   Τα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτον ιςολογιςμό είναι τα παρακάτω: 
 Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 

Παροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεώςεων 3.406,00 2.999,00 

Υποχρζωςθ ςτον ιςολογιςμό 3.406,00 2.999,00 

 

 

Τα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ 
αποτελεςμάτων είναι τα παρακάτω: 

  

   Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 0,00 245,00 

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 40,00 79,00 

Άλλο ζξοδο (ζςοδο) 
  Παροχζσ που πλθρώθθκαν από τον εργοδότθ 
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Κόςτοσ τερματιςμοφ 
  Σφνολο περιλαμβανομζνο ςτισ παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 40,00 324,00 

   Η ςυνολικι χρζωςθ ζχει κατανεμθκεί ωσ εξισ: 
  

   Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 

Κόςτοσ Πωλθθζντων 0,00 0,00 

Έξοδα διάθεςθσ 0,00 0,00 

Έξοδα διοίκθςθσ 40,00 324,00 

 

40,00 324,00 

   Μεταβολι τθσ υποχρζωςθσ ςτον ιςολογιςμό: 
  Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 

Yπόλοιπο ζναρξθσ 5.056,00 2.828,00 

Σφνολο χρζωςθσ ςτα αποτελζςματα 40,00 324,00 

 

5.096,00 3.152,00 

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ από αλλαγζσ ςε οικονομικζσ παραδοχζσ 1.690,00 -153,00 

 

1.690,00 -153,00 

Υπόλοιπο τζλουσ 3.406,00 2.999,00 

  

Οη θύξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ινγηζηηθνύο 
ζθνπνύο είλαη νη εμήο: 

 

31.12.2020 31.12.2019 

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 0,35% 0,80% 

Ξιεζσξηζκφο 0,98% 1,00% 

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 1,60% 1,00% 

Γηάξθεηα ππνρξεψζεσλ 16 21 

 

 

6.8. Πξνβιέςεηο  

Ζ εηαηξεία έρεη ηαθηνπνηεζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010. Νη ρξήζεηο 2011-2013 έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ 

Νξθσηφ Διεγθηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 ηνπ λ 2238/1994. Νη ρξήζεηο 2014 έσο θαη 

2020 δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο, θαζφζνλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 65α ηνπ λ.4174/2013 

εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ νη εηαηξείεο κε αθαζάξηζηα έζνδα κηθξφηεξα 

ησλ 150.000 επξψ εηεζίσο. Δθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη φηη δελ πξφθεηηαη λα πξνθχςνπλ πξφζζεηεο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζε ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν γηα ηηο  ρξήζεηο   2014-2020. 
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6.9. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Νη ππνρξεψζεηο  ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

31.12.2020 31.12.2019 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  4.290,95 162,53 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 955,46 7.411,19 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 2.378,01 2.788,28 

ύλνιν 7.624,42 10.362,00 

 

 

6.10. Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

1.1-
31.12.2020 

1.1-
31.12.2019 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ. 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη. 817,44 719,76 

 

817,44 719,76 

 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο 

δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 31.12.2020 31.12.2019 

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε εξγαδνκ. 817,44 719,76 

ύλνιν 817,44 719,76 

 

 

6.11. Πσιήζεηο 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 

 

31.12.2020 31.12.2019 

Ξαξνρή αληηπξνζσπεπηηθψλ εξγαζηψλ 39.997,68 76.444,85 

Πχλνιν 39.997,68 76.444,85 

 
 

6.12. Κόζηνο πσιήζεσλ 

 

31.12.2020 31.12.2019 

Θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ 27.253,45 20.706,19 
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6.14. Άιια έζνδα / έμνδα 

 

 

31.12.2020 31.12.2019 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 78,88 115,10 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 0,00 0,00 

Έθηαθηα θέξδε 0,00 0,00 

Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 0,00 -30,84 

Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 0,00 0,00 

ύλνιν 78,88 84,26 

 

 
6.15. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

31.12.2020 31.12.2019 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 4.136,45 18.776,12 

Ακνηβέο ηξίησλ 819,95 2.470,16 

Ξαξνρέο ηξίησλ 1.258,68 4.211,72 

Φφξνη – ηέιε 450,69 1.732,85 

Γηάθνξα έμνδα 679,31 3.414,82 

Απνζβέζεηο παγίσλ 441,62 453,63 

Ξξνβιέςεηο απνδ. Ξξνζ/θνπ 40,00 324,00 

ύλνιν 7.826,70 31.383,30 

 

 

6.16. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 

 

31.12.2020 31.12.2019 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 2.068,23 10.431,16 

Ακνηβέο ηξίησλ 409,98 1.372,31 

Ξαξνρέο ηξίησλ 629,34 2.339,85 

Φφξνη – ηέιε 225,35 962,69 

Γηάθνξα έμνδα 339,66 1.897,12 

Απνζβέζεηο παγίσλ 220,79 252,04 

Ξξνβιέςεηο απνδ. Ξξνζ/θνπ 0,00 0,00 

ύλνιν 3.893,35 17.255,17 

 

 

6.17. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα / έζνδα 

 

31.12.2020 31.12.2019 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 187,90 391,54 

Ξηζησηηθνί ηφθνη -2,34 -2,09 

ύλνιν 185,56 389,45 
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6.18. Φόξνη-Έμνδα 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

31.12.2020 31.12.2019 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο πεξηφδνπ (έμνδν/έζνδν) 9,60 531,25 

ύλνιν 9,60 531,25 

 

 

 

6.19. Δξγαδόκελνη ζηελ εηαηξεία  

 

 
31.12.2020 31.12.2019 

Άηνκα 1 3 

    

 

6.20. Μεξίζκαηα  αλά κεηνρή 

Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο  είλαη  ζεηηθφ αιιά ιφγσ ζσξεπκέλσλ  δεκηψλ δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.  

 

6.21. Δλδερόκελα 

Γελ ππάξρνπλ  ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο . 

 

6.22. Αλαδηαηύπσζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ιόγσ ΓΛΠ 19 

 
Πηελ παξνχζα πεξίνδν απνθαζίζηεθε φηη: 

Ρν θφζηνο ππνρξέσζεο γηα απνδεκίσζε κηζζσηψλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο πξέπεη λα επηκεξίδεηαη ζε φια ηα έηε 

ππεξεζίαο κέρξη νη κηζζσηνί λα ιάβνπλ ηε ζχληαμή ηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ΓΙΞ 19 θαη 

ησλ πξνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο, ζε ζρέζε κε ηα φξηα ζπληαμννδφηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Η επίδξαζε από ηελ αιιαγή απηή ζηα επηκέξνπο θνλδύιηα έρεη σο εμήο: 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 
31.12.2019 

ΑΝΑΓ. 
31.12.2019 ΓΙΑΦΟΡΑ 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 719,76 1.213,44 -493,68 

        

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν -173.611,42 -175.174,74 1.563,32 

        

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 

2.999,00 5.056,00 -2.057,00 

        

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ       
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Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 
153,00 -81,00 234,00 

παξνρψλ 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ 
δελ αλαθαηαηάζζνληαη 

-36,72 19,44 -56,16 

        

        

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 1.385,48   1.385,48 

 

 

 

7. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

 

8. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31ε Γεθεκβξίνπ 2020 πνπ λα αθνξνχλ ηελ εηαηξεία, ζηα 

νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΞ). 

 
 

Διεπζίλα, 10 Καίνπ 2021 
 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 
 

 
 

 
Ξαππάο Αιέμαλδξνο 

 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο      Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
 

 
 

 

 
Θενδσξίδεο Ληθφιανο       Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο 
 

 


