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Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
Γλψκε
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ ELTOP

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ

ΑΝΩΝΤΜΗ

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ

ΔΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ηελ θαηάζηαζε

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2020, ηηο θαηαζηάζεηο

ζπλνιηθνχ

εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ -

ELTOP

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΞΤΛΟΤ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο
ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Βάζε γλψκεο
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ (ΓΞΔ) φπσο απηά
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Νη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελφηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία, θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ καο, ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο
Διεγθηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο
δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε
απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο.
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Δπζχλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο
απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
αμηνιφγεζε

ηεο

ηθαλφηεηαο

ηεο

Δηαηξείαο

λα

ζπλερίζεη

ηε

δξαζηεξηφηεηά

ηεο,

γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα
δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα
πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Νη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε
ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε
καο. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη
ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη.
Πθάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ,
κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο
νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή
Λνκνζεζία, αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:
 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε
καο. Ν θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη
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πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη
ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε
ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
 Θαηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην
ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηε
δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο
Δηαηξείαο.
 Αμηνινγνχκε

ηελ

θαηαιιειφηεηα

ησλ

ινγηζηηθψλ

αξρψλ

θαη

κεζφδσλ

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εχινγν ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε.
 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεσο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο
ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ
γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα
ππνδειψλνπλ νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε
δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε
ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο
γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη
αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Ρα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηφζν,
κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη
λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.
 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε
ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε.
Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα

ηνπ

ειέγρνπ,

θαζψο

θαη

ζεκαληηθά

επξήκαηα

ηνπ

ειέγρνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.
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Έθζεζε επί άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ
Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Λ. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη:
α) Θαηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Λ. 4548/2018 θαη ην
πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο
πνπ έιεμε ηελ 31.12.2020.
β) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ
ΣΡΟΚΟΤΓΗ -

ELTOP ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη
νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ.

Αζήλα, 11 Καΐνπ 2021

ΑΓΓΔΛΙΚΗ Κ. ΓΡΑΣΙΑ-ΓΡΟΜΠΑΚΗ
Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Α.Κ. ΠΝΔΙ 13071

ΠΝΙ Α.Δ.
Κέινο Γηθηχνπ Crowe Global
Φσθ. Λέγξε 3, 112 57 Αζήλα
Α.Κ. ΠΝΔΙ 125
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ « ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ ELTOP
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ABEE» ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 1/1 – 31/12/2020
Θπξίεο θαη 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.
Δπηδφζεηο, Υξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη Δηήζηα αλαζθφπεζε πεπξαγκέλσλ
Θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2020 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο

δηακνξθψζεθε ζηα 5,53

εθαηνκκχξηα επξψ ζεκεηψλνληαο αχμεζε 264 ρηιηάδεο επξψ ε πνζνζηφ 5%, ζπγθξηλφκελνο
κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ρν κηθηφ θέξδνο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ
ησλ

1,01 εθ. επξψ έλαληη 1,11 εθ. επξψ ην 2019. Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο έρεη

επηβαξπλζεί απφ ην θαηαινγηζκφ πνζνχ 527 ρηιηάδσλ, ην νπνίν αθνξά, αλαγλψξηζε
επηζθαιεηψλ απφ εκπνξηθέο απαηηήζεηο. Ρν ζπγθεθξηκέλν έμνδν αθνξά απαηηήζεηο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ παιαηφηεξεο ρξήζεηο θαη δελ είλαη επαλαιακβαλφκελν έμνδν. Κεηά ηνλ
θαηαινγηζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο ήηαλ
δεκηνγφλν θαηά 610,93 ρηι. επξψ έλαληη δεκηψλ 179,44 ρηιηάδσλ επξψ ην 2019. Ρα θέξδε
πξν θφξσλ, ηφθσλ απνζβέζεσλ θαη επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ήηαλ

316,48 ρηιηάδεο

επξψ

έλαληη 140,99 ρηιηάδσλ επξψ ην 2019.
εκαληηθά Γεγνλφηα
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2020, ηα νπνία ζα
έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πξνβιεπφκελε Δμέιημε, Πξννπηηθέο
Ρν απνηέιεζκα

γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2020

επεξεάζηεθε

απφ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ

επηβιήζεθαλ ζπλνιηθά ζηελ νηθνλνκία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID19.
Πην ηξίκελν Κάξηηνο – Κάτνο ηνπ 2020, ν θχθινο εξγαζηψλ παξνπζίαζε πηψζε 30% ζε ζρέζε
κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2019. Ζ δηνίθεζε έγθαηξα έιαβε κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγείαο ηεο εηαηξείαο, πξνζαξκνζκέλε ζηηο πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο. Πην ζχλνιν ηνπ
έηνπο ε εηαηξεία θαηάθεξε λα

αλαπιεξψζεη ηηο αξλεηηθέο

ζπλέπεηεο θαη λα απμήζεη ηνλ

θχθιν εξγαζηψλ ελ κέζσ παλδεκίαο θαηά 5%. Πην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2021 ν θχθινο
εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζηα 2,10 εθαηνκκχξηα επξψ ζεκεηψλνληαο αχμεζε 31% ζρεηηθά κε
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ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2020 θαη 27% ζε ζρέζε κε ην 2019. Ρν ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ
εμφδσλ δελ παξνπζηάδεη αλάινγε αχμεζε θαη επνκέλσο ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο
πξνβιέπεηαη ζεηηθφ.
εκαληηθά Γεγνλφηα
Γε ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε.
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
Ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Νκίινπ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα πξνο δηαρείξηζε.
Ζ θηινζνθία ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηεο θχζεο. Ζ Δηαηξεία είλαη ζπκκνξθσκέλε κε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε
ην πεξηβάιινλ. Πηφρνο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ θαη ε
κείσζε ησλ απνβιήησλ.
ΔΡΓΑΙΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
Α. ΠΡΟΔΛΚΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Πηνπο ζθνπνχο ηνπ Νκίινπ είλαη ε επηινγή αηφκσλ κε αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα θαη
δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Ζ αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε
φιεο ηηο πξφζθνξεο ελαιιαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά (αγγειίεο ζε έληππα θαη
ειεθηξνληθά κέζα, αλαδήηεζε ζπζηάζεσλ απφ έκπηζηεο θαη έγθπξεο πεγέο θηι).
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΓΟΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Ρνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο, ε Γηνίθεζε κε ηελ βνήζεηα ησλ άκεζσλ πξντζηάκελσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ αμηνινγεί ηελ απφδνζή ηνπο κε βάζε ηα ηηζέκελα θξηηήξηα γηα θάζε ζέζε
εξγαζίαο.

Γ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΔ
Πηελ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε έκςπρν δπλακηθφ θαηά
πξνηεξαηφηεηα κε πξναγσγή απφ ην ήδε ππάξρνλ, κε βάζε ην πφξηζκα απφ ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ πξνζσπηθνχ, σο έλδεημε επηβξάβεπζεο ηεο απφδνζεο ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο.
Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεφγξαθα.
Ζ Δηαηξεία δελ ηεξεί ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζε ζπλάιιαγκα.
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Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη αθίλεηα θαη έρεη έλα ππνθαηάζηεκα ζηνλ Αγ. Αζαλάζην Γέθπξα
Θεζζαινλίθε.
Κίλδπλνη θαη Αβεβαηφηεηεο.
Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ
αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαη θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο απφ ηελ αδπλακία εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία
αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά, ιφγσ ηεο δνκήο ηεο θαη ηεο ζπλεηήο πνιηηηθήο ηεο.
πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε επξψ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο.
Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε
πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη έλα εθηεηακέλν πειαηνιφγην θαη θαλείο
απφ ηνπο πειάηεο δελ θαιχπηεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. . Δίλαη
ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο
πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε Δηαηξία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε
επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. Ξεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο
αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηελ εηαηξεία.
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ν θίλδπλνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη δείθηεο ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο άκεζεο
ξεπζηφηεηαο δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα . Όκσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο
αγνξάο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα , ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ ιφγσ
δπλαηφηεηεο καο.

Κίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαλνκή θεξδψλ
Ρα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα είλαη αξλεηηθά θαη επνκέλσο δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο
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εκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο
Ξέξαλ ησλ γεγνλφησλ ηα νπνία έρνπλ

ήδε αλαθεξζεί, δελ ππάξρνπλ νπζηψδε γεγνλφηα

κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31/12/2020 ,πνπ λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία .
πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ

Γηεηαηξηθέο Πσιήζεηο-Έζνδα 01.01.2020 – 31.12.2020
Αγνξάζηξηα εηαηξεία

Πσιήηξηα Δηαηξεία

DIPO A.E.

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ

214.060,45

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ
ΑΡΔΛΔ

Πχλνιν

44.318,65

258.379,10

Γηεηαηξηθέο Αγνξέο-Έμνδα 01.01.2020 – 31.12.2020
Πσιήηξηα Δηαηξεία
DIPOWOOD A.E.

644,25

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ

3.592.573,00

Τπφινηπα Απαηηήζεσλ – Τπνρξεψζεσλ 31.12.2020
Τπφινηπν Δηαηξείαο
ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ
DIPOWOOD A.E.

Απαηηήζεηο

Τπνρξεψζεηο

10.400,00

2.611.181,45
147,77

Ακνηβέο θαη κηζζνί Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο
Ακνηβέο θαη κηζζνί Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο

2020
128.337,00

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

0,00

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

0,00

Διεπζίλα, 10 Καΐνπ 2021

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

ΚΗΣΑΖΙ Θ. ΡΟΝΘΝΓΖΠ
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ –ELTOP
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ A.B.E.E.
Υξήζεσο 2020

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

13

ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ –ELTOP ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2020
ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Πεκ

3.12.2020

31.12.2019

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Γηθαηψκαηα ρξήζεο παγίσλ
Αχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο

6.1
6.2
6.3
6.4
6.15

1.150.060,20
386.132,17
12.674,21
65.531,15
157.793.,16
1.772.190,79

1.186.739,77
473.932,63
16.527,87
65.531,15
195.152,11
1.937.883,53

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα Δκπνξεπκάησλ
Απαηηήζεηο απφ Ξειάηεο
Ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα

6.5
6.6
6.6
6.7

3.050.832,89
1.046.533,55
43.954,34
188.949,24
4.330.270,02
6.102.460,81

2.682.401,91
1.413.285,76
124.760,07
174.370,45
4.394.818,19
6.332.701,72

6.8
6.9

936.000,00
1.750.000,00
130.000,00
-978.659,87
1.837.340,13

186.000,00
1.400.000,00
161.664,06
-1.800.629,80
-52.965,74

6.10
6.13
6.15

70.608,14
277.832,74
100.688,65

139.604,42
364.261,35
122.600,46

6.11

81.581,00
79.550,03
610.260,56

78.705,00
40.929,52
746.100,75

6.13

2.655.163,20
123.619,59
584.885,81
28.909,27
262.282,25
3.654.860,12
4.265.120,68
6.102.460,81

4.752.100,65
119.804,51
560.930,82
27.074,78
179.655,95
5.639.566,71
6.385.667,46
6.332.701,72

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Κεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Γηαθνξά ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά
Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Καθξνπξφζεζκα δάλεηα
πνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ξξνκεζεπηέο & ινηπέο πνρξεψζεηο
πνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
πνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
χλνιν Τπνρξεψζεσλ
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
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6.13
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

εκ

31.12.2020

31.12.2019

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο)

6.16

5.535.757,65

5.270.876,43

Θφζηνο Ξσιήζεσλ

6.17

-4.525.333,14

-4.158.337,94

Μηθηά Κέξδε

1.010.424,51

1.112.538,49

Άιια Έζνδα

6.18

23.602,72

0,00

Έμνδα Γηνηθήζεσο

6.19

-161.990,25

-167.617,75

Έμνδα Γηαζέζεσο

6.20

-887.061,05

-1.126.623,10

-527.269,94

0.00

Απνκεηψζεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Άιια Έμνδα/'Δζνδα
Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ θαη επελδπηηθψλ απνη/ησλ

18.041,29

20.947,85

-524.252,72

-160.754,51

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα

6.21

1.871,75

8,25

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

6.21

-73.496,25

-94.908,19

-595.877,22

-255.654,45

-15.055,72

76.214,26

-610.932,94

-179.440,19

1.630,00

-6.636,00

Κέξδε πξν θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

6.22

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα/έμνδα
ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα
Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο
ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ
Βαζηθά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή

6.23

Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ, επελδπηηθψλ απνη/ησλ, ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ
θαη απνκεηψζεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Κέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ, επελδπηηθψλ απνη/ησλ θαη ζπλνιηθψλ
απνζβέζεσλ

15

-391,20

1.592,64

1.238,80

-5.043,36

-609.694,14

-184.483,55

-1,9581

-2,4922

316.485,52

140.991,10

-210.784,42

140.991,10
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Μεηνρηθφ
Κεθάιαην
Τπφινηπα 01.01.2019

Γηαθνξά απφ
έθδνζε ππέξ
άξηην

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Απνη/ηα εηο λένλ

186.000,00

1.400.000,00

161.664,06

Αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο

0,00

0,00

0,00

39.797,40

39.797,40

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο

0,00

0,00

0,00

-184.483,55

-184.483,55

186.000,00

1.400.000,00

161.664,06

-1.800.629,80

-52.965,74

Τπφινηπα 31.12.2019

Μεηνρηθφ
Κεθάιαην
Τπφινηπα 01.01.2020
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο
Τπφινηπα 31.12.2020

Γηαθνξά απφ
έθδνζε ππέξ
άξηην

Λνηπά
απνζεκαηηθά

-1.655.943,65

χλνιν
Καζαξήο
Θέζεο

Απνη/ηα εηο λένλ

91.720,41

χλνιν
Καζαξήο
Θέζεο

186.000,00

1.400.000,00

161.664,06

-1.800.629,80

-52.965,74

750.000,00

350.000,00

-31.664,06

1.431.664,06

2.500.000,00

0,00

-609.694,14

-609.694,14

1.750.000,00

130.000,00

-978.659,88

1.837.340,12

0,00
936.000,00
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KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)
(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ)
1.1-31.12.2020

1.1-31.12.2019

-595.877,22

-255.654,45

313.468,30
531.776,17

301.745,61
4.134,00

-1.871,75
73.496,25

-8,25
94.908,19

-368.430,98
-79.712,00
526.143,85

-449.488,48
150.262,41
909.958,32

-73.496,25
0,00

-70.686,87
0,00

325.496,37

685.170,48

0,00
-145.972,82
4,99
1.871,75
0,00

0,00
-124.910,21
6.153,02
8,25
0,00

-144.096,08

-118.748,94

-45.041,29
-121.780,21
0,00

-315.861,01
-142.716,24
0,00

-166.821,50

-458.577,25

14.578,79
174.370,45
188.949,24

107.844,29
66.526,16
174.370,45

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Θέξδε πξν θφξσλ
Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ:
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(α)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
Κεξίζκαηα
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(β)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην
Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)
Κεξίζκαηα πιεξσζέληα
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (γ)
Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ
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ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ηεο ρξήζεο απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2020

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ Δηαηξεία «ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ΑΒΔΔ», είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ
Διιάδα κε ΑΟ.Γ.Δ.ΚΖ 84591402000. Έρεη έδξα ην Γήκν Διεπζίλαο. Ηδξχζεθε ην 1996 (ΦΔΘ
6790/7-10-96). Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο εκπνξίαο παξαγσγήο
θαη επεμεξγαζίαο πάζεο θχζεσο μπιείαο.
Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31
Γεθεκβξίνπ 2020, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 10 Καΐνπ 2021.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο :
Κηραήι Ρξνθνχδεο

Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Γεψξγηνο Γεξάξδεο

Κέινο

Δπηχρηνο Ξαπαδάθεο

Κέινο

2. ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, θαη είλαη
εθθξαζκέλεο ζε επξψ. Η Δηνίθεζε ζεωξεί όηη ε αξρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο
απνηειεί

ηελ

θαηάιιειε

βάζε

πξνεηνηκαζίαο

ηεο

παξνύζαο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο

πιεξνθόξεζεο.

2.2 Δλνπνίεζε
Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Θπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηε Κεηξηθή. Νη
ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη κε νιηθή ελνπνίεζε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο
επ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ
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πθίζηαηαη. Πηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο κεηξηθήο νη ζπγαηξηθέο απνηηκψληαη ζην
θφζηνο θηήζεο.

πγγελείο επηρεηξήζεηο
Ξξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή σζηφζν δελ είλαη ζπγαηξηθέο.
Γελ ππάξρνπλ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο

2.3 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα
Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν
δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο
απφ εθείλα άιισλ ηνκέσλ. Γεσγξαθηθφο ηνκέαο, είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη
ηεο Δηαηξείαο 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. Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί θαη παξνπζηάδεη
ηνπο ηνκείο κε βάζε ηα πσινχκελα πξντφληα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Νη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, κε δεδνκέλν φηη δηελεξγνχληαη κφλν ζηελ Διιάδα, ζεσξνχληαη
σο έλαο γεσγξαθηθφο ηνκέαο.

2.4 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο
Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηνπ νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο
εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ είλαη ην λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν
ιεηηνπξγνχλ (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).

β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα
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.

2.5 Δλζψκαηα πάγηα
Ρα γήπεδα θαη ηα θηίξηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ δηάζεζε ησλ αγαζψλ
θαη ππεξεζηψλ ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζην θφζηνο,
κεησκέλα κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (πιελ ησλ γεπέδσλ) θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο.
Ρα κεραλήκαηα θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζε εχινγεο αμίεο
ζεσξνχκελεο σο θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Ρα ππφινηπα πάγηα
ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο.
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Νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φισλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε
ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηα Δ.Ι.Ξ. ζηα Γ.Ι.Ξ. ηελ
1/1/2010.
Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ (εθηφο απφ
ηα

γήπεδα)

ρξεζηκνπνηψληαο

ηελ

ζηαζεξή

κέζνδν,

ψζηε

λα

απνζβεζζνχλ

κέζσ

απνηειεζκάησλ, ην θφζηνο ή ε αμία απνηίκεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ
πεξίνδν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.
Γηα ηελ απφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο :
Θηίξηα

4%-10%

Κεραλήκαηα

15%

Κεηαθνξηθά κέζα

15-20%

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

12%

Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο

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.

2.6 Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ
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 απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ
απφζβεζεο. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ινγηζκηθνχ ζεσξείηαη κεδέλ.

2.7 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ 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
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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.

2.8 Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο
θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο αγνξάο ησλ απνζεκάησλ
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο, ηνπο θφξνπο θαη έμνδα εηζαγσγήο θαη θφζηε κεηαθνξάο.
Ρν θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηα άκεζα αλαισζέληα πιηθά, ηα άκεζα εξγαηηθά θαζψο
θαη ηα αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ
ηδηνπαξαγψκελσλ πξντφλησλ (φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε). Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ εηήζηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ.

2.9 Απαηηήζεηο απφ 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 ν φκηινο θαη ε Δηαηξεία 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.

2.10. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο
φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη
ρακεινχ ξίζθνπ.

2.11 Μεηνρηθφ 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. Ζ αμία θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο
(εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ, κέρξηο
φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Θάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ
κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ
ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.

2.12 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
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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 Δηαηξείαο,
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.

2.13 Γαλεηζκφο
Γάλεηα Σξαπεδψλ
Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα
ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.

2.14 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.

2.15 Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ
(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο
Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο.

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ 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.
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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.

2.16 Πξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία 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.

2.17 Αλαγλψξηζε εζφδσλ
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 αγαζψλ
Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα
αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα
εμαζθαιηζκέλε.

(β) Παξνρή ππεξεζηψλ
Ρα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν ηκεκαηηθήο
νινθιήξσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.

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

(δ) Έζνδα απφ δηθαηψκαηα
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.

2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

2.19 Μηζζψζεηο
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.
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Η Δηαηξεία 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 ηεο Δηαηξείαο
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 ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο,
πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζε
ηνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνζδηνξίδεη,
εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη φηαλ απαηηείηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο .

(α) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ρν ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη ζε επξψ.

(β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη ρνλδξηθέο πσιήζεηο
γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη έλα εθηεηακέλν
πειαηνιφγην θαη θαλείο απφ ηνπο πειάηεο δελ θαιχπηεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ
ζπλνιηθνχ ηδίξνπ. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε
απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε Δηαηξεία
ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ.

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ν θίλδπλνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ νη δείθηεο ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο άκεζεο
ξεπζηφηεηαο δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, θαη ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά
φξηα ρξεκαηνδφηεζεο ,γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ρξεηαζηεί ,απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο
.

(δ) Κίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δε ππήξμε αλάγθε γηα ηελ ρξήζε ηξαπεδηθψλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ.
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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 Δηαηξεία

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 Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
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.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2020
Σξνπνπνηήζεηο ησλ παξαπνκπψλ ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ησλ ΓΠΥΑ (πνπ
εθδφζεθαλ 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,
-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.
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Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2020
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) «Οξηζκφο ηνπ ζεκαληηθνχ»
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) «Μεηαξξχζκηζε 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 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
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Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2020
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.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο πνπ δελ
έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 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) «Μεηαξξχζκηζε 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.

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο πνπ δελ
έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δ.Δ.:
Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε)
καθξνπξφζεζκεο»

«Καηάηαμε

ππνρξεψζεσλ

ζε

βξαρππξφζεζκεο

ή

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 γηα ηα
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Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε
Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2020
γεγνλφηα πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ζα πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη δηεπθξίληζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηαθηνπνίεζε ηεο
ππνρξέσζεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2022.
ΓΛΠ 16 (Σξνπνπνίεζε) «Δλζψκαηα Πάγηα» πξνβιεπφκελε ρξήζε

Δηζπξάμεηο πνζψλ πξηλ απφ ηελ

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 Δλλνηνινγηθφ 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, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» - Δπαρζείο ζπκβάζεηο-Κφζηνο 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
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Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2020
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
Γλσζηνπνηήζεηο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ

ησλ

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

-

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.
-

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.
ΓΛΠ 8 (Σξνπνπνίεζε) «Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Αιιαγέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο
θαη Λάζε» - Οξηζκφο Λνγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ
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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 Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο Πξψηε εθαξκνγή ΓΠΥΑ ζε ζπγαηξηθή
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
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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
ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ

ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΔΠΙ

ΣΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

6.1 Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)
Κηίξηα θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο

Μεραλήκαηα/
Σερληθέο
εγθαηαζηάζεηο

160.982,26

2.466.132,18

166.872,17

290.803,27

190.139,53

3.274.929,41

190,52

255.637,37

26.760,00

18.184,35

-190.139,53

110.632,71

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια
ινηπφο
εμνπιηζκφο

ΠΡΟΚ/ΛΔ

χλνιν

Αμία θηήζεσο
Θαηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2019
Ξξνζζήθεο 2019
Ξσιήζεηο 2019
Θαηά ηελ 31/12/2019

-20.076,90

-20.076,90

161.172,78

2.701.692,65

193.632,17

308.987,62

0,00

3.365.485,22

139.157,60

1.513.778,52

95.829,03

272.509,01

2.021.274,16

5.120,88

148.241,92

13.528,48

4.504,09

171.395,37

144.278,48

1.648.096,36

109.357,51

277.013,10

0,00

2.178.745,45

Καηά ηελ 31/12/2019

16.894,30

1.053.596,29

84.274,66

31.974,52

0,00

1.186.739,77

Καηά ηελ 31/12/2018

21.824,66

952.353,66

71.043,14

18.294,26

190.139,53

1.253.655,25

Έπηπια
ινηπφο
εμνπιηζκφο

ΠΡΟΚ/ΛΔ

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Θαηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2019
Απνζβέζεηο 2019
Ξσιήζεηο 2019
Θαηά ηελ 31/12/2019

-13.924,08

-13.924,08

Αλαπφζβεζηε αμία

Κηίξηα
θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο

Μεραλήκαηα/
Σερληθέο
εγθαηαζηάζεηο

161.172,78

2.701.692,65

Μεηαθνξηθά
κέζα

χλνιν

Αμία θηήζεσο
Θαηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2020
Ξξνζζήθεο 2020

98.825,62

Ξσιήζεηο 2020
Θαηά ηελ 31/12/2020

193.632,17

308.987,62

0,00

3.365.485,22

39.640,30

7.506,90

0,00

145.972,82

-13.900,00

-13.900,00

161.172,78

2.800.518,27

219.372,47

316.494,52

0,00

3.497.558,04

144.278,48

1.648.096,36

109.357,51

277.013,10

2.178.745,45

4.950,21

155.801,86

15.329,22

6.566,11

182.647,40

149.228,69

1.803.898,22

110.791,72

283.579,21

0,00

2.347.497,84

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Θαηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2020
Απνζβέζεηο 2020
Ξσιήζεηο 2020
Θαηά ηελ 31/12/2020

-13.895,01

-13.895,01

Αλαπφζβεζηε αμία
Καηά ηελ 31/12/2020

11.944,09

996.620,05

108.580,75

32.915,31

0,00

1.150.060,20

Καηά ηελ 31/12/2019

16.894,30

1.053.596,29

84.274,66

31.974,52

0,00

1.186.739,77
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6.2 Γηθαηψκαηα ρξήζεο παγίσλ
Ρα δηθαηψκαηα ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκήζεθαλ ζε πνζφ ίζν κε ηελ
ππνρξέσζε κίζζσζεο. Ρα αλαγλσξηζκέλα δηθαηψκαηα ρξήζεο αθνξνχλ

ζε αθίλεηα θαη

κεηαθνξηθά κέζα.
Νη θηλήζεηο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο παγίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:

ΚΣΙΡΙΑ
Δπίδξαζε απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή 1.1.2019

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΔΑ

ΤΝΟΛΟ

560.017,70

42.543,09

602.560,79

560.017,70

42.543,09

602.560,79

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2019

109.620,39

19.007,76

128.628,15

πφινηπν 31.12.2019

109.620,39

19.007,76

128.628,15

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2019

450.397,31

23.535,33

473.932,64

Ξξνζζήθεο κηζζψζεσλ
πφινηπν 31.12.2019
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

ΚΣΙΡΙΑ
πφινηπν 31.12.2019

560.017,70

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΔΑ

ΤΝΟΛΟ

42.543,09

602.560,79

39.166,68

39.166,68

560.017,70

81.709,77

641.727,47

πφινηπν 31.12.2019

109.620,39

19.007,76

128.628,15

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2019

110.313,10

16.654,04

126.967,14

πφινηπν 31.12.2020

219.933,49

35.661,80

255.595,29

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2020

340.084,21

46.047,97

386.132,18

Ξξνζζήθεο κηζζψζεσλ
πφινηπν 31.12.2020

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
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6.3 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο
εμήο:

31.12.2020

31.12.2019

19.268,81

4.991,31

0,00

14.277,50

19.268,81

19.268,81

2.740,94

1.018,85

3.853,76

1.722,09

6.594,70

2.740,94

Καηά ηελ 31/12/2020

12.674,11

16.527,87

Καηά ηελ 31/12/2019

16.527,87

3.972,46

Αμία
θηήζεσο
ή
απνηίκεζεο
Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2019
Ξξνζζήθεο 2020
Θαηά ηελ 31/12/2020
πζζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο
Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2019
Απνζβέζεηο 2020
Θαηά ηελ 31/12/2020
Αλαπφζβεζηε αμία

6.4. Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθνξνχλ εγγπήζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία γηα ελνίθηα, ΓΔΖ θαη leasing.

6.5 Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:

31.12.2020
Δκπνξεχκαηα

339.954,63

31.12.2019
321.810,94

Έηνηκα πξντφληα & εκηηειή

1.013.397,71

960.997,12

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο

1.697.480,55

1.399.593,85

3.050.832,89

2.682.401,91

χλνιν
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6.6 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
31.12.2020
Ξειάηεο

31.12.2019

1.399.018,50

1.334.256,69

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα

53.500,00

55.300,00

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο

356.342,95

265.941,38

-762.327,91

-242.212,61

1.046.533,54

1.413.285,46

50.481,58

119.794,00

627,41

4.966,07

-7.154,65

0,00

43.954,34

124.760,07

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Ινηπνί Σξεψζηεο
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο
Λνηπέο απαηηήζεηο

Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο
απαηηήζεηο, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο:

31.12.2020
πφινηπν πξνβιέςεσλ 01/01/2020
Ξξνβιέςεηο ρξήζεσο 2020

242.212,61

242.212,61

527.269,94

0,00

0,00

0,00

769.482,55

242.212,61

Γηαγξαθέο ρξήζεσο 2020
Τπφινηπν πξνβιέςεσλ 31/12/2020

31.12.2019

6.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο :

31.12.2020
Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο
χλνιν

31.12.2019

3.944,28

1.993,99

185.004,96

172.376,46

188.949,24

174.370,45

6.8 Μεηνρηθφ θεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 936.000,00 Δπξψ δηαηξνχκελν ζε εβδνκήληα δχν
ρηιηάδεο 312.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 Δπξψ εθάζηε.
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6.9 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα
Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ
Έθηαθην απνζεκαηηθφ
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
χλνιν

31.12.2020

31.12.2019

0,00

31.664,06

100.000,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

130.000,00

161.664,06

6.10 Γάλεηα
Νη ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

31.12.2020
Καθξνπξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο

31.12.2019

70.608,14

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο
χλνιν

139.604,42

584.885,81

560.930,82

655.493,95

700.535,24

6.11 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο

Ξνζά ζε Δπξψ

31.12.2020

31.12.2019

Τπνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα :
Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο
χλνιν

81.581,00

78.705,00

81.581,00

78.705,00

15.161,00

15.360,00

15.161,00

15.360,00

1.630,00

6.636,00

1.630,00

6.636,00

Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα
Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο
χλνιν

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο (Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα)
Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο
χλνιν

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ηα
παξαθάησ:

Ξνζά ζε Δπξψ

31.12.2020

Ξαξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ
Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ
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Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ είλαη ηα παξαθάησ:

Ξνζά ζε Δπξψ

31.12.2020

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Θφζηνο πξνυπεξεζίαο

31.12.2019

12.560,00

6.588,00

1.064,00

1.987,00

547,00

Ξαξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
Άιιν έμνδν (έζνδν)
Θφζηνο ηεξκαηηζκνχ

-10.655,00

-11.226,00

121

6.785,00

869,00

χλνιν πεξηιακβαλνκέλν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

4.506,00

4.134,00

Η ζπλνιηθή ρξέσζε έρεη θαηαλεκεζεί σο εμήο:

Ξνζά ζε Δπξψ

31.12.2020

31.12.2019

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ

0,00

Έμνδα δηάζεζεο

0,00

Έμνδα δηνίθεζεο

4.506,00

4.134,00

4.506,00

4.134,00

Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ:
31.12.2020
Yπφινηπν έλαξμεο

31.12.2019

78.705,00

67.935,00

4.506,00

4.134,00

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο απφ αιιαγέο ζε νηθνλνκηθέο
παξαδνρέο

-1.630,00

6.636,00

Τπφινηπν ηέινπο

81.581,00

78.705,00

Πχλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα

Οι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρηςιμοποιήθηκαν για
λογιςτικοφσ ςκοποφσ είναι οι εξήσ:
31.12.2020

31.12.2019

Προεξοφλητικό επιτόκιο

0,35%

0,80%

Πληθωριςμόσ

1,11%

1,00%

Μελλοντικέσ αυξήςεισ μιςθών

0,00%

1,00%

Διάρκεια υποχρεώςεων

14,65

13,66
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6.12 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο:

31.12.2020
πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο

31.12.2019

2.655.163,20

4.752.100,65

0,00

0,00

2.655.163,20

4.752.100,65

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

60.636,67

59.004,04

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ

79.379,99

74.451,86

120.449,31

45.286,44

1.816,28

913,61

262.282,25

179.655,95

Δπηηαγέο πιεξσηέεο
χλνιν

Ξηζησηέο δηάθνξνη
Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ
χλνιν

6.13 Τπνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο
31/12/2020

31/12/2019

123.619,58

119.804,51

277.832,74

364.261,35

401.452,32

484.065,86

Δληφο ελφο έηνπο

139.997,48

139.509,39

Δληφο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο

138.283,44

128.644,32

Απφ 3 έσο 5 ρξφληα

148.959,68

255.803,60

Κεηά απφ 5 ρξφληα

7.200,00

7.200,00

434.440,60

531.157,31

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
κηζζψζεσλ
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
κηζζψζεσλ

Νη κηζζψζεηο είλαη απνπιεξσηέεο σο
αθνινχζσο:

Ξξνεμφθιεζε

-32.988,28

-47.091,45

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ κηζζψζεσλ

401.452,32

484.065,86

6.14 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

ΦΞΑ
ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ ΞΟΝΠ/ΘΝ
ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ ΡΟΗΡΩΛ
ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ

31.12.2020

31.12.2019

3.473,25

0,00

22.987,54

23.868,76

2.296,98

3.058,45

151,50

147,57

28.909,27

27.074,78

ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΕΩΝ
χλνιν
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6.15 Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεψζεηο
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

31.12.2020

31.12.2019

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ.

100.688,65

122.600,46

Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη.

-157.793,16

-195.152,11

-57.104,51

-72.551,65

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε εμήο :

31.12.2020
Τπφινηπν αξρήο ρξήζεο

-72.551,65

Απεπζείαο ζηελ θαζ. ζέζε
Σξέσζε/Ξίζησζε ζηα απνηειέζκαηα
Τπφινηπν ηέινπο ρξήζεο

31.12.2019
-44.744,75

391,20

-1.592,64

15.055,72

-26.214,26

-57.104,73

-72.551,65

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο
πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο :
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο

31.12.2020

Δλζψκαηα πάγηα
χλνιν

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

122.600,46

100.688,65

122.600,46

31.12.2020

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε εξγαδνκ.

19.579,44

Γηθαηψκαηα ρξήζεο πεξ. ζηνηρείσλ

31.12.2019

100.688,65

31.12.2019
18.889,36

3.676,84

2.431,98

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

38.536,88

41.174,07

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ

96.000,00

132.656,70

157.793,16

195.152,11

χλνιν

6.16 Πσιήζεηο
31.12.2020
Ξσιήζεηο εκπ/ησλ

31.12.2019

911.369,16

539.903,89

Ξσιήζεηο πξντφλησλ

3.421.218,24

3.394.515,67

Ξσιήζεηο ινηπ.απνζ..

1.088.805,75

1.220.102,64

Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ

114.364,50

116.354,23

5.535.757,65

5.270.876,43

Πχλνιν
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6.17 Κφζηνο πσιήζεσλ
31.12.2020

31.12.2019

Ξσιήζεσλ εκπ/ησλ

759.665,06

431.649,37

Ξσιήζεσλ πξντφλη.

2.967.178,70

2.799.490,08

798.489,38

927.198,49

4.525.333,14

4.158.337,94

Ξσιήζεσλ ινηπ. Απνζ.
Πχλνιν

6.18 Άιια έζνδα/έμνδα

31.12.2020
Δπηδνηήζεηο – Δπηρνξεγ.

-10.062,21

Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο αγαζψλ

31.12.2019

-13.540,51

-30.827,33

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα

4.376,52

1.748,18

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα

-21.672,77

-0,96

Έθηαθηεο δεκίεο

269,32

9.509,46

Έθηαθηα θέξδε

-995,01

-2.321,81

Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ

0,00

956,41

Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ

-19,35

-11,80

0,00

0,00

-41.644,01

-20.947,85

31.12.2020

31.12.2019

66.029,42

76.423,28

28.522,40

29.308,00

19.003,96

17.184,37

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
χλνιν

6.19 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη-ηέιε

9.874,00

1.705,60

Γηάθνξα έμνδα

17.282,36

24.372,79

Απνζβέζεηο παγίσλ

16.771,88

14.489,71

4.506,23

4.134,00

161.990,25

167.617,75

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
χλνιν
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6.20 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
31.12.2020
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ

31.12.2019

538.502,18

536.128,91

Ακνηβέο ηξίησλ

72.228,30

75.684,02

Ξαξνρέο ηξίησλ

38.503,10

38.398,03

Φφξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
χλνιν

1.782,12

3.908,07

170.929,61

248.320,23

65.115,74

224.183,84

0,00

0,00

887.061,05

1.126.623,10

6.21 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα
31.12.2020

31.12.2019

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

73.496,25

94.908,19

Ξηζησηηθνί ηφθνη

-1.871,75

-8,25

71.624,50

94.899,94

6.22 Φφξνη-Έμνδα
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
31.12.2020
Φφξνο εηζνδήκαηνο

0,00

Αλαβαιιφκελνο θφξνο πεξηφδνπ (έζνδν)
χλνιν
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6.23 Κέξδε αλά κεηνρή

Βαζηθά
Ρα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο
κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε
(ίδηεο κεηνρέο)
31.12.2020
Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο
Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ
Βαζηθά θέξδε/δεκηέο αλά κεηνρή

31.12.2019

-610.932,94

-179.440,19

312.000

72.000

-1,96

-2,49

6.24 Δξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία
31.12.2020

31.12.2019

56

58

Άηνκα

6.25 Μεξίζκαηα αλά κεηνρή
Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο

είλαη

αξλεηηθφ θαη επνκέλσο δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο

κεηφρνπο.

6.26 Αλαδηαηχπσζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ιφγσ 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 ζπληαμηνδφηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Η επίδξαζε από ηελ αιιαγή απηή ζηα επηκέξνπο θνλδύιηα έρεη ωο εμήο:
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ΚΑΣΑΣΑΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
εηζνδήκαηνο
Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε
εξγαδφκελνπο ιφγσ εμφδνπ
απφ ηελ ππεξεζία

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΙΠΩΝ
ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Δπαλαεπηκεηξήζεηο
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ
ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ
δελ αλαθαηαηάζζνληαη

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ
ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

31.12.2019
ΑΝΑΓ.

31.12.2019

ΓΙΑΦΟΡΑ

195.152,11

208.994,37

-13.842,26

1.800.629,80

1.84.464,31

43.834,51

78.705,00

136.381,77

-57.676,77

-6.636,00

-11.948,00

-5.312,00

1.592,64

2.867,52

1.274,88

39.797,40

6.27 Δλδερφκελα
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 εηαηξείαο.
7. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ
Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο επίζεο θαη νη ακνηβέο θαη
ζπλαιιαγέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
αλαιχνληαη σο εμήο :

Πνζά ζε επξψ

31.12.2020

31.12.2019

α) Έζνδα

258.379,10

318.258,01

β) Έμνδα

3.593.217,25

3.247.378,22

γ) Απαηηήζεηο

10.400,00

10.400,00

2.611.329,22

4.708.775,28

128.337,00

104.060,40

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

0,00

0,00

δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

0,00

0,00

δ) πνρξεψζεηο
ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο
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Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο ή πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ηνπ νκίινπ.
Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ
βξαρππξφζεζκεο παξνρέο.

8. ΑΜΟΙΒΗ ΔΛΔΓΚΣΩΝ
Ρν πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξείαο, γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν
αλήιζε ζε πνζφ επξψ 7.014,00 θαη ζε πνζφ επξψ 8.200,00 γηα ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε.
Ξέξαλ απηψλ δελ παξέρνληαη άιιεο ππεξεζίεο.

9. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ
Γελ ππάξρνπλ άιια 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 Καΐνπ 2021
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Κηραήι Θ. Ρξνθνχδεο

Ρν Κέινο

Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ

Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο

Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο
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