
                                                                    GREKA ICONS  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Σελίδα 1 από 31 

 
 

 
 

GREKA ICONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 
 
 
 

 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
 

Α.Δ.Τ. ΑΜ 106658 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

 
 
 
 

 
 

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ 
 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 597165 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 

 
 
 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΛΟΥ 
 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 529093 
 

 

 

 

 

 

(Γ.Ε.ΜΗ.) : 9672101000 

Αριθμός Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών : 70423/01ΝΤ/Β/10/60 
Έδρα : Πεντέλης 5, Παλαιό Φάληρο17 564 Αθήνα, Ελλάδα 



                                                                                        GREKA ICONS  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Σελίδα 2 από 31 

Περιεχόμενα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .............................................................................................................................. 3 
Κατάσταση συνολικού εισοδήματος για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019........................................................................................... 10 
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 ..................................................................................... 11 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 ................................................................................. 12 
Κατάσταση Ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 ..................................................................................................... 13 
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 .................................................... 14 
1. Γενικές πληροφορίες ............................................................................................................................................................................... 14 
2. Πλαίσιο κατάρτισης και βάση παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων .......................................................................... 14 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ................................................................................................................ 14 
2.2 Βάση Παρουσίασης................................................................................................................................................................................... 14 
2.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις ......................................................................................................................................... 14 
2.3.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές................................................................................................................................... 14 
2.3.2 Σημαντικές κρίσεις κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών ...................................................................................................... 15 
2.4 Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεων ............................................................................................................................ 16 
2.5 Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
 17 
3. Σημαντικές λογιστικές αρχές ................................................................................................................................................................... 18 
3.1 Διαχωρισμός κυκλοφορούντων / μη κυκλοφορούντων στοιχείων ............................................................................................................. 18 
3.2 Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων .......................................................................................................................................... 18 
3.3 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες ............................................................................................................................................................... 19 
3.4 Φόροι εισοδήματος τρέχων και αναβαλλόμενος ......................................................................................................................................... 20 
3.5 Μετατροπή ξένων νομισμάτων ..................................................................................................................................................................... 20 
3.5.1 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης....................................................................................................................................... 20 
3.5.2 Συναλλαγές και υπόλοιπα ....................................................................................................................................................................... 20 
3.6 Διανομή μερισμάτων ................................................................................................................................................................................ 20 
3.7 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία................................................................................................................................................... 21 
3.8 Μισθώσεις ..................................................................................................................................................................................................... 21 
3.9 Αποθέματα .................................................................................................................................................................................................... 21 
3.10 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ........................................................................................................ 21 
3.11 Χρηματικά διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις ............................................................................................................................ 22 
3.12 Μετοχικό κεφάλαιο ..................................................................................................................................................................................... 22 
3.13 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις ............................................................................................................................................. 22 
3.14 Παροχές στο προσωπικό ......................................................................................................................................................................... 22 
4. Κύκλος εργασιών ..................................................................................................................................................................................... 23 
5. Λειτουργικά έξοδα ................................................................................................................................................................................... 23 
6. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ............................................................................................................................................................... 23 
7. Αποσβέσεις ενσώματων ........................................................................................................................................................................... 24 
8. Λοιπά έσοδα / έξοδα ............................................................................................................................................................................... 24 
9. Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα ...................................................................................................................................................... 24 
10. Φόρος εισοδήματος και αναβαλλομένη φορολογία ................................................................................................................................ 24 
11. Ενσώματα Πάγια ...................................................................................................................................................................................... 26 
12. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις................................................................................................................................................................... 26 
13. Αποθέματα ............................................................................................................................................................................................... 26 
14. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ............................................................................................................................................................ 27 
15. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ....................................................................................................................................................... 27 
16. Ταμειακά διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις ........................................................................................................................... 27 
17. Μετοχικό κεφάλαιο .................................................................................................................................................................................. 27 
18. Αποθεματικά ............................................................................................................................................................................................ 28 
19. Μερίσματα ................................................................................................................................................................................................ 28 
20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ................................................................................................... 28 
21. Εμπορικές υποχρεώσεις ........................................................................................................................................................................... 29 
22. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα ........................................................................................................... 29 
23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη .......................................................................................................................................................... 29 
24. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις .............................................................................................................................................. 30 
25. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων .......................................................................................................... 30 
26. Μεταγενέστερα γεγονότα ........................................................................................................................................................................ 30 

  



                                                                                        GREKA ICONS  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Σελίδα 3 από 31 
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Προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2020 της  

«GREKA ICONS Α.Ε.»  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9672101000 

 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «GREKA ICONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία») αφορά στη χρονική 

περίοδο των δώδεκα μηνών της κλειόμενης χρήσεως (1.1.2019–31.12.2019).  
 

Οι Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα 

αποτελέσματα της Εταιρείας. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν.4548/2018 όπως 
ισχύει και περιλαμβάνει, τις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. Επίσης, εμπεριέχει κατά τρόπο σύντομο πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές 
ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις 

σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την 

δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας. 
 
 

Η Εταιρεία 
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται  στον τομέα εμπορίου αγροτικών και πολιτιστικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η επιχειρηματική 
δραστηριότητα της, περιλαμβάνει κυρίως (α) εμπορία γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, (β) εμπορία 
τουριστικών, λαϊκής τέχνης και αναμνηστικών ειδών, (γ) εμπορία τοπικών προϊόντων τέχνης και διακόσμησης, (δ) εισαγωγή 
καλλυντικών ειδών, (ε) εισαγωγή και εμπορία αθλητικών ειδών, (στ), οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης 

κέντρου εφοδιασμού αποθήκευσης, διακίνησης, μεταφοράς και διανομής αγαθών και εμπορευμάτων (logistics). 
 

Αρχές Διοίκησης   
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από το Δ.Σ.. Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού δεν 
διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του κ.ν.4548/2018. Συγκεκριμένα το άρθρο 19 του Καταστατικού ορίζει ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η τροποποίηση των διατάξεών του Καταστατικού είναι  
αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως όπως προβλέπεται στο άρθρο 9. Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την 
απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, το ΔΣ μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του και εξουσίες σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του Καταστατικού της. Η Εταιρεία τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης με συγκεκριμένο οργανόγραμμα, το οποίο 

διακρίνεται σε επιμέρους τμήματα. 
 

Στρατηγική και Στόχοι 
 

Η στρατηγική της Εταιρείας έχει διαμορφωθεί με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζοντας στους παρακάτω βασικούς άξονες: 

• Τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας  

• Τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους  

• Τη δημιουργία αξίας για τους συνεργάτες και την κοινωνία  

Με βάση τους παραπάνω άξονες, ο κάθε τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας έχει ορίσει τους κύριους στόχους του για το έτος 
2020. 
 
Η Εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει οργανικά τις υφιστάμενες επιχειρηματικές της δραστηριότητες με την υλοποίηση του 

σχεδιασμού ανάπτυξης μέσω της αύξησης των καναλιών διανομής και την περαιτέρω διείσδυση στις αγορές στόχους  

 

Οικονομικά Μεγέθη της Χρήσης 2019 
 

Η Εταιρεία διαθέτει και λειτουργεί ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία που παράγουν έσοδα. Η 

Εταιρεία αποκόμισε Συνολικά Έσοδα €1,3 εκατομμυρίων το 2019 έναντι €1,6 εκατομμυρίων το 2018. 
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EBITDA  
 

Το EBITDA ορίζεται ως τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων όπως εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και υπολογίζονται επαναπροσθέτοντας τις αποσβέσεις στα λειτουργικά κέρδη (ζημίες). 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EBITDA. EBITDA MARGIN (%)  

  01.01 - 
31.12.2019 

01.01 - 
31.12.2018  

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων    69.227 113.562  

Προσαρμογές:  
   

Καθαρά χρηματοοικονομικά 
έξοδα/έσοδα 

 
1.153 1.403  

Πλέον: Φόρος εισοδήματος  24.204 44.482  
Πλέον: Αποσβέσεις ενσώματων 
παγίων και άυλων στοιχείων  950 390  

Σύνολο (EBITDA)  95.534 159.837  

EBITDA Margin (%)  7% 10%  

 

Ειδικές Παρατηρήσεις 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας κατά την 31.12.2019 ανέρχονταν σε € 239.783.  

Οι εμπορικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονταν την 31.12.2019 σε € 128.288, ενώ οι εμπορικές βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις σε € 292.269. 

Στην κλειόμενη χρήση, προέκυψαν κέρδη χρήσεως (προ φόρων) που ανήλθαν σε € 93.431. 

 

 

Σημαντικά Γεγονότα που Συνέβησαν από τη Λήξη της Χρήσης μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής της 
Παρούσας Έκθεσης 
 

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε τον ιό COVID-19 ως πανδημία, δεδομένης της ταχείας 
εξάπλωσής του σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έλαβαν αυστηρά μέτρα για να βοηθήσουν στον 

περιορισμό και την καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού, τα οποία επιβράδυναν τις οικονομίες παγκοσμίως, προκαλώντας 
σημαντική αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. 
Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, υιοθέτησαν έκτακτα και οικονομικώς επιζήμια μέτρα περιορισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης των εταιρειών να μειώσουν ή ακόμη και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις επίσης επέβαλαν περιορισμούς στις μετακινήσεις, καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε σε αυστηρά μέτρα καραντίνας στις 23 Μαρτίου 2020. 
Τα μέτρα αυτά οδήγησαν στον περιορισμό και έλεγχο της εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Κυβέρνηση 
να προχωρήσει σε σχέδιο σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, αυξάνοντας τις ελπίδες για ταχεία ανάκαμψη της 

ελληνικής οικονομίας εν αναμονή της θερινής περιόδου. Πλέον, από τις αρχές Μαΐου και μέχρι σήμερα, έχουν επαναλειτουργήσει 
οι περισσότεροι κλάδοι και έχει αποκατασταθεί η μετακίνηση στην ενδοχώρα καθώς και στα νησιά. Από 1 Ιουλίου 2020, έχουν 
ξεκινήσει οι απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα και τους τουριστικούς της προορισμούς. 
Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 είχε σοβαρές επιπτώσεις στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
Η Εταιρεία, ανταποκρίθηκε άμεσα στο ξέσπασμα της πανδημίας από το τέλος Φεβρουαρίου και προέβη σε διάφορες δράσεις 
αντιμετώπισης της κρίσης πανδημίας του νέου κορωναϊού με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων της και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων. 

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

• Υιοθέτηση έγκαιρου και επιτυχούς νέου μοντέλου εργασίας εξ αποστάσεως (τηλεργασία) όπου αυτό είναι εφικτό, 

απομακρυσμένη υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, τροποποίηση προγραμμάτων εργασίας. 
• Σύνταξη Πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πανδημία κορωναϊού Covid 19, 

αναλυτικές οδηγίες πρόληψης και σενάρια ασκήσεων, σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασιών χειρισμού περιστατικών ύποπτων 
κρουσμάτων.  
• Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους εργασιακούς χώρους, διάθεση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
πρόληψης. 

 
Η οικονομική επίδραση της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες συνολικά, δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί με απόλυτη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, προκειμένου όμως να εκτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος στη 
ρευστότητα και τις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις, υπό τις συνθήκες πίεσης που δημιουργεί η πανδημία του Covid-19, η 

Εταιρεία πραγματοποίησε εναλλακτικά προϋπολογιστικά σενάρια των ταμειακών της ροών για το 2020, τα οποία μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν, σενάριο σταδιακής επιστροφής στην ομαλότητα , καθώς και σενάριο δεύτερου κύματος πανδημίας από το 
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φθινόπωρο. Στις βασικές υποθέσεις των σεναρίων έχουν ληφθεί υπόψη οι αναλογικές διακυμάνσεις των μεταβλητών δαπανών 
και των επενδύσεων σε σχέση με τους όγκους πωλήσεων.  
Σύμφωνα με τα ως άνω εναλλακτικά προϋπολογιστικά σενάρια, η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι διαθέσιμες ταμειακές 
ροές παρέχουν την απαραίτητη ρευστότητα για το προβλέψιμο μέλλον. 

Παρόλο που η επιχειρησιακή λειτουργία, η χρηματοοικονομική απόδοση και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας επηρεάζονται και 
θα επηρεαστούν δυσμενώς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (Covid-19), η Διοίκηση πιστεύει εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη : 

• την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, 

• τη λήψη «επιστρεπτέας προκαταβολής» έπειτα από αίτηση που έγινε στην ΑΑΔΕ, ύψους € 93.368,56 ,  

• τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19,  

• τη μείωση όλων των εξόδων της εταιρείας,   

ότι η Εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο προβλέψιμο μέλλον και την ικανότητα να 
εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 
 

 
Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
  

 
Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για την Επόμενη Χρήση 

 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους 
υποχρεώσεις και κατά κύριο λόγο σχετίζεται με τις απαιτήσεις από πελάτες, λοιπές εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις κατά 
πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Το κανονιστικό πλαίσιο της 

λειτουργίας της είναι σταθερό και εγγυημένο. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη  δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις 

όταν αυτές γίνουν απαιτητές.  
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών 
και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. 
Η εταιρία δεν έχει κίνδυνο ρευστότητας. 

 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, και οι τιμολογήσεις της γίνονται σχεδόν 
αποκλειστικά σε Ευρώ. 

 

Κίνδυνος επιτοκίων 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σημαντικά σε κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια καθώς οι καταθέσεις των ταμειακών διαθεσίμων 
και των προθεσμιακών είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Επίσης, η Εταιρεία δεν διατηρεί δάνεια χορηγούμενα από τραπεζικούς 

οργανισμούς, πέραν του - με τη μορφή κρατικής ενίσχυσης για τη διασφάλιση της ρευστότητας -  δανείου με επιτόκιο κάτω του 
1%, επονομαζόμενου ως «επιστρεπτέα προκαταβολή». 

 
Περιβαλλοντικά ζητήματα 

 
Η δραστηριότητα της εταιρείας μας είναι κατεξοχήν φιλική προς το περιβάλλον. Δεν παράγει ρύπανση και δεν έχει 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις,. Επιπλέον, η προσπάθεια της Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι δεδομένη και 
η Εταιρεία ακολουθεί όλους τους σχετικούς κανόνες και λαμβάνει πάντοτε τα απαραίτητα μέτρα. 
 
 
 

Εργασιακά θέματα και σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουμε και ιεραρχούμε συστηματικά τα θέματα που 
σχετίζονται με την εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνδέονται με τις δραστηριότητες μας και τα οποία ενδέχεται να 
προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στα ενδιαφερόμενά μας μέρη, καθώς και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. 
 

Προσεγγίζουμε μεθοδικά τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε 
αναγνωρίσει με σκοπό να περιορίσουμε τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από τη μη ορθή διαχείριση τους, 
και να αυξήσουμε το περιθώριο οφέλους προς τα ενδιαφερόμενά μέρη. 
 

Από συστάσεώς της, η Εταιρεία διακρίνεται για την επαγγελματική ηθική και τις διαχρονικές αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν 
κάθε έκφανση της δραστηριότητάς του, οπουδήποτε και αν αυτή πραγματώνεται και δίνει το στίγμα της Εταιρείας προς κάθε 
μέτοχο, συνεργάτη, συναλλασσόμενο και εργαζόμενο, αποτελώντας δέσμευσή μας για πρότυπη συμπεριφορά και συνεχή 
προσπάθεια βελτίωσης σε κάθε τομέα. 
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Η Εταιρεία μας απασχολεί έξι άτομα σε διάφορα τμήματα, όπως πωλήσεις - marketing, logistics, λογιστήριο. Ακολουθεί πολιτική 
ίσων ευκαιριών, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ λαμβάνει ιδιαίτερη πρόνοια 
για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.  

 
Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια 
Η Εταιρεία εργάζεται συνεχώς προκειμένου να βελτιώνει την επίδοσή της σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εξαλείφοντας 
απειλές, μειώνοντας κινδύνους, επιβλέποντας συνεχώς και εκπαιδεύοντας το προσωπικό της και ελέγχοντας τις εσωτερικές της 

διαδικασίες και πολιτικές. Στόχος της Εταιρείας είναι να προωθεί μία κουλτούρα στην οποία η υγιεινή και η ασφάλεια στην 
εργασία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα οποιουδήποτε τομέα της επιχείρησής της.  

 

 

Π. Φάληρο, 21 Σεπτεμβρίου 2020 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 
 

ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 
 

 

Π. Φάληρο,  21/09/2020 

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η   Δ/νουσα Σύμβουλος 
Μαρίνα Παπατσώνη 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας:  

«GREKA ICONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «GREKA ICONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

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

οικονομική θέση της εταιρείας «GREKA ICONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.» κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας 

“Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη 

διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών 

Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές 

μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη 

μας. 

Άλλες πληροφορίες 

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

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

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

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

γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 
πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλμα σε αυτές τις άλλες 

 
 

 
 
 



A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

Σελίδα 8 από 31 

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

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

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  

θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 

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

η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 

της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 

σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 

και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 

ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 

είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η 

οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 

έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα 

ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 

όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 

που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.  

Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 

κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη 

μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 

οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 
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• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά 

με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην 

έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν 

αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 

τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και 

σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 

απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «GREKA ICONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Βασίλειος Τζίφας 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 30011 

 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ 

151 25, ΑΘΗΝΑ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 
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Σελίδα 10 από 31 

 Κατάσταση συνολικού εισοδήματος για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

    Χρήση που έληξε 
την 31/12/2019 

 Χρήση που έληξε 
την 31/12/2018   Σημ.   

Κύκλος εργασιών  4  1.306.435    1.591.490   

Κόστος πωληθέντων  5  (868.199)    (1.096.762)   

Μικτό αποτέλεσμα    438.236    494.728   

       
Λοιπά λειτουργικά έσοδα  8  22.550    24.705   

Έξοδα διάθεσης  5  (313.874)    (313.767)   

Έξοδα διοίκησης  5  (51.002)    (45.064)   

Λοιπά λειτουργικά έξοδα  8  (1.326)    (1.155)   

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες)    94.584    159.447   

       
Χρηματοοικονομικά έσοδα  9  29    13   

Χρηματοοικονομικά έξοδα  9  (1.182)    (1.416)   

Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως προ φόρων    93.431    158.044   

       
Φόρος εισοδήματος  10  (24.204)    (44.482)   

Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους    69.227    113.562   

       

       
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) προγράμματος      

καθορισμένων παροχών  20  380    5.153   

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί    (79)    (1.440)   

Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα/(ζημίες) 
που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος στις επόμενες περιόδους    301    3.713   

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) για την περίοδο  301    3.713   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) χρήσης  69.528    117.275   

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
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Σελίδα 11 από 31 

 
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

    31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

  Σημ.  2019    2.018   

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  11  1.528    1.918   

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  12  1.153    1.052   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  10  4.281    5.031   

    6.962    8.001   

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα  13  92.507    97.713   

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  14  292.269    511.197   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  15  48.772    10.638   

Χρηματικά διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις  16  239.783    60.538   

    673.331    680.086   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    680.293    688.087   

       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
μητρικής       

Μετοχικό κεφάλαιο  17  148.000    148.000   

Τακτικό αποθεματικό  18  25.392    19.781   

Αποτελέσματα εις νέο    340.315    314.009   

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες)    1.323    1.022   

    515.030    482.812   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    515.030    482.812   

         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά 
την έξοδο από την υπηρεσία  20  7.675    9.096   

    7.675    9.096   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις  21  128.288    126.611   

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος    0    17.765   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα  22  29.300    51.803   

    157.588    196.179   

Σύνολο υποχρεώσεων    165.263    205.275   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    680.293    688.087   

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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Σελίδα 12 από 31 

 
 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
(Σημ.17 )  

Τακτικό 
αποθεματικό 

(Σημ.18 )  

Αποτελέσμα
τα εις νέο  

Λοιπά 
συνολικά 

εισοδήματα 
/ (ζημίες)  Σύνολο 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2018  148.000    16.356   226.649    (2.691)  388.314  

Κέρδη μετά από φόρους  -   -   113.562    -   113.562  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
μετά από φόρους  -    -   -   3.713   3.713  

Σύνολο λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων  -   -   113.562   3.713   117.275  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  -    -   -   -   -  
Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου  -    -   -   -    -  

Μερίσματα  -    -    (22.777)   -    (22.777) 
Μεταφορά για τακτικό 
αποθεματικό  -   3.425   (3.425)  -    -  

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 
2018  148.000    

                   
19.781   

        
314.009   

                
1.022   

           
482.812  

Κέρδη μετά από φόρους   -    -   69.227    -   69.227  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

μετά από φόρους  -    -   -    301   301  

Σύνολο λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων  -    -   69.227   301   69.528  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   -     -    -    -     -  
Έξοδα αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου   -     -   -     -    -  

Μερίσματα  -    -   (37.310)  -    (37.310) 
Μεταφορά για τακτικό 

αποθεματικό  -   5.611    (5.611)  -   -  

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 

2019  148.000    25.392   340.315   1.323   515.030  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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Σελίδα 13 από 31 

Κατάσταση Ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 
 
 

    Χρήση που έληξε 
την 31/12/2019 

 Χρήση που έληξε 
την 31/12/2018   Σημ.   

Ταμειακές ροές από/(προς) λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη/(ζημίες)/ χρήσεως προ φόρων     93.431   158.044  
Προσαρμογές συμφωνίας κερδών/(ζημιών) προ φόρων με 

καθαρές ταμειακές ροές       
Μη χρηματικά στοιχεία:       

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  7  950  390 

Πρόβλεψη για παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  6,20  8.799   1.185  

Χρηματοοικονομικά έξοδα  9  1.182   1.416  

Χρηματοοικονομικά έσοδα  9  (29)  (13) 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:       
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων  13  5.206   51.222  

(Αύξηση)/μείωση εμπορικών απαιτήσεων  14  218.928   26.800  

(Αύξηση)/μείωση λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  15  (38.134)  21.487  

(Αύξηση)/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων  12  (101)   -  

Αύξηση/(μείωση) εμπορικών υποχρεώσεων  21  1.677   (157.382) 
Αύξηση/(μείωση) δεδουλευμένων και λοιπών 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  22  (22.503)  (20.667) 

Τόκοι καταβληθέντες    (1.036)  (1.198) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος     (41.297)  (29.462) 
Πληρωμές για παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία    (9.987)  -  

Καθαρές ταμειακές ροές από/(προς) λειτουργικές 
δραστηριότητες    217.086   51.822  

       
Ταμειακές ροές από/(προς) επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων  11  (560)   -  

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα    29   12  

Καθαρές ταμειακές ροές από/(προς) επενδυτικές 

δραστηριότητες    (531)  12  

       

       
Ταμειακές ροές από/(προς) χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες       

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας    (37.310)  (22.777) 

Καθαρές ταμειακές ροές από/(προς) χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες    (37.310)  (22.777) 

       
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα    179.245   29.057  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 1 Ιανουαρίου    60.538   31.481  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης    239.783   60.538  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 

Η εταιρεία GREKA ICONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «GREKA ICONS ») είναι 
μια εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 21 Δεκεμβρίου 2010. Πρόκειται για μια 
από τις θυγατρικές εταιρίες της ΤΕΜΕΣ (εφεξής «Μητρική»), η δραστηριότητα της οποίας είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία 
ξενοδοχειακών μονάδων φιλοξενίας και αναψυχής στον τομέα του τουρισμού και της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της Μητρικής περιλαμβάνουν τρεις βασικές κατηγορίες: (i) φιλοξενία και αναψυχή, (ii) 
οικιστική ανάπτυξη και πωλήσεις, (iii) ανάπτυξη νέων έργων και άλλων εκτάσεων και περιουσιακών στοιχείων. 
 
Οι κύριες δραστηριότητές της Εταιρείας είναι η εμπορία: (i) γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, και (ii) 

αναμνηστικών, τοπικών προϊόντων τέχνης και δώρων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 το μετοχικό κεφάλαιο της Greka Icons 
ανερχόταν σε 148.000 ευρώ διαιρούμενο με 1.480 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 100 η κάθε μία και οι μέτοχοί 
της είναι η εταιρεία TEMES, η κα Μαρίνα Παπατσώνη και ο κ. Peter Poulos με ποσοστό 75 %, 15% και 10%, αντίστοιχα. 

 
Η Εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η έδρα της βρίσκεται στην οδό Πεντέλης 5, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα. Η 
Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) καθώς και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με 
αριθμό 70423/01ΝΤ/Β/10/60 και 9672101000, αντίστοιχα. Η διάρκεια ζωής της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, 

έχει καθοριστεί να είναι πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία της ίδρυσής της με πιθανή παράταση που επιτρέπεται κατόπιν 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 
 
Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 21/09/2020 και 

υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης και βάση παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων («Σ.Δ.Λ.Π.») και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Ε.Ε.») και παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα 
αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η Διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern) αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας 

της παρούσας οικονομικής πληροφόρησης. Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν εφαρμοστεί πριν 
από την υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. 
 
Oι  χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός των κατωτέρω: 

 

• Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών- περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. 
 
 

2.2 Βάση Παρουσίασης 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το νόμισμα στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
 
2.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 
 
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις, 
παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στην υπό εξέταση χρήση. Τα 
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 
 
Η Εταιρεία προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις προκειμένου να εφαρμόσει τις καταλληλότερες λογιστικές 

αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις 
επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών 
συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα 

μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν ως κάτωθι: 
 
2.3.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
 

(α) Φόρος Εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από τις τοπικές φορολογικές αρχές, η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου 
εισοδήματος και της αναβαλλόμενης φορολογίας είναι πολύπλοκη και απαιτεί σε μεγάλο βαθμό να γίνουν εκτιμήσεις και να 
ασκηθεί κρίση. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι 

αβέβαιος. Σε περίπτωση που φορολογικά θέματα δεν έχουν διευθετηθεί με τις τοπικές αρχές, η διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει 
υπόψιν την εμπειρία του παρελθόντος και τη συμβουλή ειδικών σε φορολογικά και νομικά θέματα προκειμένου να αναλύσει τα 
συγκεκριμένα γεγονότα και συνθήκες, να ερμηνεύσει τη σχετική φορολογική νομοθεσία, να εκτιμήσει τη θέση των φορολογικών 
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αρχών σε αντίστοιχες υποθέσεις και να αποφασίσει εάν χρειάζεται να αναγνωρίσει σχετικές προβλέψεις ή να γνωστοποιήσει 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 
εισοδήματος και την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση / υποχρέωση κατά την περίοδο οριστικοποίησης του αποτελέσματος. 

 
(β) Ανάκτηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν ποσά που αφορούν φορολογικές ζημιές προηγουμένων ετών. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, αναλόγως της αιτίας λόγω της οποίας προκύπτουν, τέτοιες φορολογικές ζημιές είναι διαθέσιμες για 

συμψηφισμό για περιορισμένο χρονικό διάστημα από τη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιούνται. Η Εταιρεία κάνει 
παραδοχές σχετικά με το εάν αυτές οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις δύνανται να ανακτηθούν, χρησιμοποιώντας το 
εκτιμώμενο μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο και τον προϋπολογισμό της.  
 

 
(γ) Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά τις προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων βασιζόμενη σε συγκεκριμένες επισκοπήσεις στο 

ανοιχτό υπόλοιπο των πελατών της. Η Εταιρεία προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με 
το ύψος των επισφαλών απαιτήσεων βάσει της πιστωτικής πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, 
τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 

(δ) Προγράμματα συγκεκριμένων παροχών 

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προσωπικού της Εταιρείας, 
βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια 
αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής. 

Οι τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν το υπόλοιπο των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.  H Εταιρεία καθορίζει 
το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν 
για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου 

προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα οποία μετατρέπονται στο 
νόμισμα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής 
συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. 
 

Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες συνθήκες 
αγοράς. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στη Σημείωση 20. 
 
(ε) Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.  

(στ) Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρεία αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι ωφέλιμες ζωές 
επανεκτιμώνται περιοδικά για να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι ωφέλιμες ζωές των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα 
συντήρησης. 
 
(ζ) Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η 
πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και 
παραδοχές σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που 
είναι διαθέσιμα, για να προσδιορίσει κατά πόσον χρειάζεται να αναγνωριστεί κάποια πρόβλεψη για ταμιακή εκροή. Οι 

ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.   
 
(η) Συνέχιση δραστηριότητας (going concern) 

Η διοίκηση της Εταιρείας πραγματοποιεί την αξιολόγησή της αναφορικά με την ικανότητά της να συνεχίσει να εφαρμόζει ως 
κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων την αρχή της «Συνεχιζόμενης Δραστηριότητας», 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας που καλύπτουν μια περίοδο δύο ετών. Οι εκτιμήσεις και οι 
συναφείς παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση τέτοιων επιχειρηματικών σχεδίων, βασίζονται στην εμπειρία και 

σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται λογικοί υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, και επανεξετάζονται σε συνεχή 
βάση λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και τις αναμενόμενες μελλοντικές συνθήκες της αγοράς. Η προετοιμασία των 
επιχειρηματικών σχεδίων συνεπάγεται επίσης μακροπρόθεσμες υποθέσεις για σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες και 
προϋποθέτει επίσης την χρήση υψηλού βαθμού εύλογης κρίσης για τον καθορισμό αυτών των παραδοχών. Εάν αυτές οι κρίσεις 

αποδειχθούν με την πάροδο του χρόνου για να είναι εσφαλμένες η εκτίμηση της διοίκησης για την χρήση της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας μπορεί να επηρεαστεί. 
 
2.3.2 Σημαντικές κρίσεις κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών 

 
Έλεγχος απομείωσης περιουσιακών στοιχείων 
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Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην 
είναι ανακτήσιμη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για απομείωση, η Διοίκηση εκτιμά τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές από 
τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών και επιλέγει ένα κατάλληλο προεξοφλητικό 
επιτόκιο για να υπολογίσει την παρούσα αξία αυτών των ταμειακών ροών. 

 
 
2.4 Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεων 
 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση 
εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2019. 
 
ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα 
τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές 
να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές έχουν ένα ενιαίο 

λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά 
αμετάβλητη. 
 
Η Εταιρεία επιπλέον χρησιμοποιήσε την εξαίρεση που παρέχεται από το πρότυπο αναφορικά με τον προσδιορισμό των 

μισθώσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εφαρμόστηκαν οι απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 σε όλες τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ 
κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 και είχαν αναγνωρισθεί ως μισθώσεις με βάσει το ΔΛΠ 17 και την ΕΔΔΠΧΑ 4. Επιπλέον η Εταιρεία 
χρησιμοποίησε τις εξαιρέσεις του προτύπου αναφορικά με τις μισθώσεις με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών 
κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του προτύπου και για τις μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας.  

Το παρόν πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση) 

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

απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης 
(υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης 
εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων. Η Διοίκηση αξιολόγησε την επίδραση της τροποποίησης και δεν επηρέασε τις λογιστικές πολιτικές, τη 

χρηματοοικονομική θέση ή τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή 
επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες 
συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η οικονομική οντότητα 

δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την 
εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Η Διοίκηση αξιολόγησε την επίδραση των τροποποιήσεων και δεν επηρέασαν τις λογιστικές πολιτικές, 
τη χρηματοοικονομική θέση ή τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. 
 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος   
Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισμούς, κατά 
το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων 
φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, 

την κατάλληλη μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η  αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές 
καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η Διοίκηση αξιολόγησε 
την επίδραση της διερμηνείας και δεν επηρέασε τις λογιστικές πολιτικές, τη χρηματοοικονομική θέση ή τις χρηματοοικονομικές 
επιδόσεις της Εταιρείας 

 
ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό 
του κόστους  τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την 

πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού 
στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων 
παροχών. Η Διοίκηση αξιολόγησε την επίδραση των τροποποιήσεων και δεν επηρέασαν τις λογιστικές πολιτικές, τη 

χρηματοοικονομική θέση ή τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. 
 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των 
ΔΠΧΑ. Η Διοίκηση αξιολόγησε την επίδρασης των αναβαθμίσεων και δεν επηρέασαν τις λογιστικές πολιτικές, τη 

χρηματοοικονομική θέση ή τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. 
 

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 
διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, 

η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή  που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας 
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επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που 
προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή.  

• ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωμών για 
χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα 
με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί. 

• ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου ώστε, όταν ένα 
περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για πώληση 
και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη 

στιγμή εκείνη, το κόστος δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό 
δανεισμό. 

 

 

2.5 Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία δεν έχει 
υιοθετήσει νωρίτερα 

 
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του 
εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, 
για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του 

εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται 
όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία 
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία 
αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της 

τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης των τροποποιήσεων και εκτιμά 
ότι δεν θα επηρεάσουν τις λογιστικές πολιτικές, τη χρηματοοικονομική θέση ή τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. 
 

 
 
Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το 

εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές 
συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και 
την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο 

καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο 
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό 
πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα 

πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού 
πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 
ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση 
των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα 
περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης 
προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης των 
τροποποιήσεων και εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσουν τις λογιστικές πολιτικές, τη χρηματοοικονομική θέση ή τις 
χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές 
εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ 

επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο 
θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, 
αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της 
σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. 
Η Διοίκηση προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης των τροποποιήσεων και εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσουν τις λογιστικές πολιτικές, 
τη χρηματοοικονομική θέση ή τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. 

 
Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020, 
ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 

τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των εργασιών του 
αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
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Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο 
αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου.  Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν 
στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου 
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής 

αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». 
Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που 
επηρεάζονται από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά 
την περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο 

σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Eπίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Η 
Διοίκηση προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης των τροποποιήσεων και εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσουν τις λογιστικές πολιτικές, 
τη χρηματοοικονομική θέση ή τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. 

 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 
Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 

 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του 
προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία 

διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, ενώ δεν 
τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, 
υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις 

απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης των 
τροποποιήσεων και εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσουν τις λογιστικές πολιτικές, τη χρηματοοικονομική θέση ή τις 
χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. 

 
 
3. Σημαντικές λογιστικές αρχές 
 
3.1 Διαχωρισμός κυκλοφορούντων / μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
 
Η Εταιρεία παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, ως ξεχωριστές κατατάξεις στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης με τη χρήση της κατάταξης κυκλοφορούντων / μη κυκλοφορούντων στοιχείων. Ένα περιουσιακό 

στοιχείο κατατάσσεται ως κυκλοφορούν όταν: 
 

• αναμένει να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο ή σκοπεύει να το πωλήσει ή να το αναλώσει κατά την κανονική πορεία 
του κύκλου εκμετάλλευσής της, 

• κατέχει το περιουσιακό στοιχείο κυρίως για εμπορικούς σκοπούς 

• αναμένει να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς 
ή 

• το περιουσιακό στοιχείο αποτελείται από μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα) εκτός αν υπάρχει περιορισμός ανταλλαγής ή χρήσης 
του για τον διακανονισμό υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. 

 
Η Εταιρεία κατατάσσει όλα τα λοιπά στοιχεία ως μη κυκλοφορούντα. 
 
Η Εταιρεία κατατάσσει μια υποχρέωση ως βραχυπρόθεσμη όταν: 

 

• αναμένει να διακανονίσει την υποχρέωση κατά την κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της, 

• κατέχει την υποχρέωση κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, 

• η υποχρέωση αναμένεται να διακανονιστεί εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς 

ή 

• η οικονομική οντότητα δεν κατέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού της υποχρέωσης για τουλάχιστον 
δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. 

 

Η Εταιρεία κατατάσσει όλες τις λοιπές υποχρεώσεις ως μακροπρόθεσμες. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατατάσσονται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις. 

 
3.2 Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 
Εύλογη αξία είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για 
τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία 

επιμέτρησης. Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας βασίζεται στην παραδοχή ότι η συναλλαγή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου 
ή μεταβίβαση μια υποχρέωσης λαμβάνει χώρα είτε: 
  

• στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση 
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• ελλείψει κύρια αγοράς, στην πλέον συμφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 
 
Η κύρια ή η πλέον συμφέρουσα αγορά θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στην Εταιρεία. 
Η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης επιμετράτε χρησιμοποιώντας τις παραδοχές που θα 
χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες στην αγορά κατά την τιμολόγηση του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης, 
υποθέτοντας ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά ενεργούν προς το βέλτιστο οικονομικό συμφέρον τους. 
 
Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου λαμβάνει υπόψη την ικανότητα ενός 
συμμετέχοντα στην αγορά να δημιουργήσει οικονομικά οφέλη από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου σε υψηλότερη και 
βέλτιστη χρήση του ή από την πώλησή του σε άλλο συμμετέχοντα στην αγορά που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το 
περιουσιακό στοιχείο στην υψηλότερη και βέλτιστη χρήση του. 
 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης που αρμόζουν στις περιστάσεις και για τις οποίες υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
διαθέσιμα για τη επιμέτρηση της εύλογης αξίας, μεγιστοποιώντας τη χρήση των σχετικών παρατηρήσιμων δεδομένων και 
ελαχιστοποιώντας τη χρήση μη παρατηρήσιμων στοιχείων. 
 

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για τα οποία η εύλογη αξία επιμετράτε ή γνωστοποιείται στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις κατηγοριοποιείται εντός της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Αυτό περιγράφεται, με βάση το χαμηλότερο επίπεδο 
δεδομένων που είναι σημαντικά για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας στο σύνολό της, ως εξής:  
 

• Επίπεδο 1 - Εισηγμένες (μη προσαρμοσμένες) τιμές αγοράς σε ενεργές αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις. 

• Επίπεδο 2 - Τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες το κατώτερο επίπεδο δεδομένων που είναι σημαντικό για την επιμέτρηση 
της εύλογης αξίας είναι άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμο. 

• Επίπεδο 3 - Τεχνικές αποτίμησης, για τα οποία το κατώτερο επίπεδο δεδομένων που είναι σημαντικό για την επιμέτρηση της 
εύλογης αξίας είναι μη παρατηρήσιμο. 

Για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σε 
επαναλαμβανόμενη βάση, η Εταιρεία προσδιορίζει κατά πόσον έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της 

ιεραρχίας με την επαναξιολόγηση της κατηγοριοποίησης (με βάση το χαμηλότερο επίπεδο δεδομένων που είναι σημαντικά για 
την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ως σύνολο) στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. 
 
Για το σκοπό των γνωστοποιήσεων της εύλογης αξίας, η Εταιρεία προσδιορίζει τις κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων βάσει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του περιουσιακού στοιχείου ή της 
υποχρέωσης και το επίπεδο της ιεραρχίας της εύλογης αξίας, όπως εξηγήθηκε παραπάνω.  
 
3.3 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 

 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους Προστιθέμενης 
Αξίας, τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα από πελάτες αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος των αγαθών ή των υπηρεσιών 
που παρέχονται έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Η μεταφορά του ελέγχου στον πελάτη γίνεται κατά το χρόνο παράδοσης των 

αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών αντίστοιχα. Το ύψος του εσόδου που αναγνωρίζεται, είναι το ποσό που η Εταιρεία αναμένει 
πως θα λάβει ως αντάλλαγμα για την παροχή αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών. Οι όροι πληρωμής συνήθως διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το είδος της πώλησης και εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τα κανάλια 
διανομής αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.  Η Εταιρεία εκτιμά επιπλέον εάν έχει ρόλο εντολέα ή εκπροσώπου σε κάθε 

σχετική συμφωνία. Η εκτίμηση της Εταιρείας είναι πως στο σύνολο των συναλλαγών πώλησης στις οποίες προβαίνει έχει ρόλο 
εντολέα.  
 
Οι ανταλλαγές προϊόντων για άλλα αντίστοιχης φύσης και αξίας δεν θεωρούνται πωλήσεις και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται 

στα έσοδα από συμβόλαια με πελάτες. Το καθαρό αποτέλεσμα αυτό των συναλλαγών καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών 
εισοδημάτων, στη γραμμή Κόστος Πωληθέντων. 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 
 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται πιο συγκεκριμένα ως εξής: 
 
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία: Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχουν ικανοποιήσει τις 
υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα 

αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 
 
Συμβατικές υποχρεώσεις: Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη 
(προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-
αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος. 

 
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση 
απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών προ εξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο όπου η έκπτωση κατανέμεται σαν έσοδο από 

τόκους. 
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3.4 Φόροι εισοδήματος τρέχων και αναβαλλόμενος 
 
Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσα χρήσης με βάση τα κέρδη της εταιρείας, όπως 
προσαρμόζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς 

ελέγχους των φορολογικών αρχών και τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών 
συντελεστών. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές 
κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για σκοπούς οικονομικής πληροφόρησης. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές: 
 

• Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική 
αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά 
την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία; και 

• Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και 

συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι 
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 
μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών 
ζημιών. 

 

• Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές 
διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν 
αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο 
κέρδος ή ζημία και  

• Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές 

σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
έναντι των προσωρινών διαφορών. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το 
σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους 
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσμοθετηθεί κατά 
την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ 
ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 

3.5 Μετατροπή ξένων νομισμάτων 
 
3.5.1 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος 
του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν (λειτουργικό νόμισμα). Οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 
 

3.5.2 Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται κατά την 
ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετατρέπονται με τη χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών της ημέρας σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση που αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων 
χρηματοροών ή σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων μεταφέρονται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
 

3.6 Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση 
κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από τη ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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3.7 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν κυρίως Η/Υ & ηλεκτρονικά συγκροτήματα και μέσα αποθήκευσης Τα ενσώματα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία, που κατέχονται με σκοπό τη λειτουργική χρήση τους ή για διοικητικούς σκοπούς, απεικονίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην αξία κτήσεως τους, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσες δαπάνες για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες, καταχωρούνται ως επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

ή ως ξεχωριστό πάγιο, όπου θεωρείται πιθανόν ότι οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται 
να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. 
 

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία χρηματοοικονομικής 
θέσης και αναπροσαρμόζονται ανάλογα εάν κριθεί απαραίτητο. 
 

Εάν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό του, η διαφορά 
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κέρδη ή ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος και της λογιστικής 
τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζημίες αυτές αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος. 
 
 
3.8 Μισθώσεις 

 
H Εταιρεία ως μισθωτής: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην 
εύλογη αξία του μίσθιου ή, εάν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για 

χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής 
υποχρέωσης ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιημένα μισθωμένα πάγια αποσβένονται 
με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου.  
 
Οι μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου 
περιλαμβάνονται στις λειτουργικές μισθώσεις. Τα λειτουργικά μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών 
εισοδημάτων αναλογικά αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 
3.9 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν εμπορεύματα, πρωτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδη 

συσκευασίας. 
 
Τα αποθέματα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος απόκτησης τους. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση γίνεται στην χαμηλότερη αξία 
μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη 

συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η 
πώληση. Όταν τα στοιχεία αυτά θεωρούνται απαξιωμένα η βραδέως κινούμενα, η Εταιρεία προβαίνει σε πρόβλεψη απομείωσης 
της αξίας τους. Διαγραφές και ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται κατά την πραγματοποίηση τους και περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 
3.10 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  
 
Με εξαίρεση την υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, τα οποία ελέγχονται για 

απομείωση σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εξετάζονται για 
απομείωση όταν γεγονότα ή μεταβολές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 
Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για 

την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Η εύλογη αξία μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος είναι το ποσό που 
μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας κανονικής συναλλαγής μεταξύ συμμετεχόντων 
στην αγορά, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστος ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 
του. 
 
Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο 

οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. Οι ζημιές απομείωσης που καταχωρήθηκαν σε προηγούμενα έτη, 
εκτός από αυτές που σχετίζονται με υπεραξία, αναστρέφονται μόνο όταν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι υποθέσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού έχουν μεταβληθεί. Υπό αυτές τις συνθήκες, η σχετική 
αναστροφή αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η λογιστική αξία ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μετά την 

αναστροφή της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, εάν η ζημία 
απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί. 
 



                                                                          GREKA ICONS  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2019  

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Σελίδα 22 από 31 

3.11 Χρηματικά διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. Τα στοιχεία 
των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

 
 
 
3.12 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της  Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία.   
 
3.13 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 
παρελθόντος, είναι πιθανή μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσμευσης μπορεί 

να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. Όταν η Εταιρεία αναμένει μια πρόβλεψη να καλυφθεί με αποζημίωση, π.χ. από ένα ασφαλιστικό 
συμβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την είσπραξη της τότε η συγκεκριμένη αποζημίωση καταχωρείται ως ξεχωριστή 
απαίτηση. 
 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι 
ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η 
επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες 
μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την 

χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η 
πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 
3.14 Παροχές στο προσωπικό 
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές αποχώρησης προς το προσωπικό), σε χρήμα και σε 
είδος, αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό, καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ 
σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως 
στοιχείο του ενεργητικού (προπληρωθέν έξοδο), μόνο κατά την έκταση που η προκαταβολή αυτή είναι ανακτήσιμη. 

 
Προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων παροχών 
 
Η Εταιρεία συμμετέχει σε διάφορα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οι καταβολές καθορίζονται από την εκάστοτε τοπική 

νομοθεσία και τους κανονισμούς των ταμείων. Η Εταιρεία έχει προγράμματα καθορισμένων παροχών και προγράμματα 
καθορισμένων εισφορών. 
 
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο ποσό παροχής 

συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως εξαρτάται από ένα ή περισσότερους 
παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. 
 
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία πραγματοποιεί 

καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. 
 
(α) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι και οι εργάτες δικαιούνται αποζημίωση λόγω 

αποχώρησης σε περίπτωση συνταξιοδότησης, με το ποσό της πληρωμής να ποικίλλει ανάλογα με την αποζημίωση και το χρόνο 
υπηρεσίας του εργαζομένου ή του εργάτη. Το πρόγραμμα αυτό θεωρείται πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή, κατά την ημερομηνία σύνταξης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μειωμένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η 
υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της 
προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 
υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των 

μακροπροθέσμων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα με τις πληρωμές 
των εισφορών και έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 
 
Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, το οποίο αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη και 

εταιρική κατάσταση συνολικού εισοδήματος στις συνταξιοδοτικές παροχές, εκτός αν έχει ήδη συμπεριληφθεί στο κόστος 
κάποιου περιουσιακού στοιχείου αντιπροσωπεύει την αύξηση της σχετικής υποχρέωσης όπως αυτή προκύπτει από την 
απασχόληση των εργαζόμενων την τρέχουσα περίοδο, τις περικοπές των καθορισμένων παροχών και τους διακανονισμούς. 
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές παραδοχές 

χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων/ (ζημιών) κατά την περίοδο την 
οποία προκύπτουν. 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην εταιρική κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
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(β) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα 
που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος 

του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση 
το ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους συνταξιούχους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν 
έχει  καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. Οι εν λόγω 
εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες και τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση. 

Οι εισφορές στα συνταξιοδοτικά ταμεία για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018, ανήλθαν σε €29.604 και 
€30.030 (Σημείωση 6). 
 
Παροχές για την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται από την Εταιρεία όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικειοθελώς με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία καταχωρεί 
αυτές τις παροχές νωρίτερα από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η Εταιρεία δεν μπορεί να αποσύρει την προσφορά των 

παροχών αυτών και (β) όταν ή η Εταιρεία αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 
και συμπεριλαμβάνει την καταβολή των παροχών λήξης. 
 
4. Κύκλος εργασιών  

 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 
 

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

Πωλήσες εμπορευμάτων                      1.306.435                        1.591.490  

Σύνολο                     1.306.435                       1.591.490  

  
 
 

5. Λειτουργικά έξοδα 
 
Τα λειτουργικά έξοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

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

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ.6)                         161.282                              150.338  

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων (Σημ.7)                                950  

 
                                 390  

Αναλώσεις  τροφίμων ποτών και άλλα αναλώσιμα                         865.499                           1.096.762  

Αμοιβές δικαιωμάτων και αμοιβές και έξοδα τρίτων                           66.055                               68.721  

Έξοδα προβολής και διαφήμισης                           21.491                               24.459  

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας                             3.755                                    982  

Επισκευές και συντηρήσεις                             2.279                                    748  

Φόροι (εκτός φόρου εισοδήματος)                             3.306                                 3.402  

Αναλώσιμα                           15.374                               19.177  

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενείας                             2.675                                    716  

Έξοδα ταξιδίων                             6.674                                 2.431  

Ασφάλιστρα                             1.926                                 2.959  

Μεταφορικά έξοδα                           44.429                               56.254  

Έξοδα ενοικίων                             7.656                                 6.987  

Λοιπά λειτουργικά έξοδα                           29.724                               21.267  

                     1.233.075                         1.455.593  

 

Τα λειτουργικά έξοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων αναλύονται ως εξής: 

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

Κόστος Πωληθέντων                         868.199                           1.096.762  

Έξοδα διάθεσης                         313.874                              313.767  

Έξοδα διοίκησης                           51.002                               45.064  

                     1.233.075                         1.455.593  

6. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

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

Μισθοί και ημερομίσθια                         120.346                           116.901  

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές εργοδοτικές εισφορές                           29.604                             30.030  

Λοιπά έξοδα προσωπικού                             2.533                               2.222  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία (Σημ.20) 8.799                              1.185  

Σύνολο                        161.282                          150.338  
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7. Αποσβέσεις ενσώματων  

 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

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

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (Σημ.11) 950   390  

Σύνολο 950   390  

 

8. Λοιπά έσοδα / έξοδα 
 
Τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

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

Λοιπά έσοδα                           22.550   24.705  

Σύνολο λειτουργικών εσόδων 22.550   24.705  

 

Τα λοιπά έσοδα αφορούν κυρίως σε τιμολογήσεις της Εταιρείας, εξόδων αποστολής των εμπορευμάτων της εντός & εκτός 
Ελλάδος 
 
Τα λοιπά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

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

Λοιπά έξοδα 1.326                               1.155 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 1.326                              1.155 

 
9. Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα 
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

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

Χρηματοοικονομικό κόστος παροχών λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία (Σημ. 20)                                146  

 
                               218 

Διάφορα έξοδα τραπεζών                             1.036                               1.198 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων                            1.182                              1.416 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

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

Έσοδα από τόκους                                   29                                    13  

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων                                 29                                   13 

 
10. Φόρος εισοδήματος και αναβαλλομένη φορολογία 
 
Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων αναλύεται ως εξής: 
 

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

Τρέχων φόρος χρήσης                          (23.532)                       (45.805) 

Φόρος προηγουμένων χρήσεων                                    -                         (1.423) 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος                           (672)                          2.746  

Φόρος εισοδήματος (πίστωση) στα αποτελέσματα χρήσης                        (24.204)                     (44.482) 

 
Με τον φορολογικό νόμο 4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην 
Ελλάδα ανέρχεται σε 29% από την 1η Ιανουαρίου 2015. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4646/2019, η 

παράγραφος 1 του άρθρου 58 του Ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που 
αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι 
τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.  
Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και του ποσού των φόρων εισοδήματος 

που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων συνοψίζεται ως 
εξής: 
 

 1/1/2019 - 31/12/2019  

1/1/2018 - 

31/12/2018 

    
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων εισοδήματος                          93.430                      158.045  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/58
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές (2019: 24%, 2018: 29%) 

                         (22.423)                       (45.833) 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς                              (1.282)                           (772) 

Μεταβολή φορολογικών συντελεστών                              (499)                           (517) 

Φόροι προηγουμένων χρήσεων                                    -                           2.640  

Σύνολο                        (24.204)                     (44.482) 

 
Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις 
φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς 

παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 
φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες 
στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών 
των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 

 
Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 
 

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες 
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται 
στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, για τις χρήσεις 2011-2013, και το άρθρο 65Α του Ν4174/2013 για τη χρήση 2014 

και έπειτα, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής 
ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Για τη χρήση 2018 ελέγχθηκε φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές της όπως προβλέπεται στο άρθρο 65Α του Ν.4174/2013. 
Για τη χρήση 2019 ήδη διενεργείται φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές της, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του 
Ν4174/2013. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
 
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 
 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί μέχρι τη χρήση 2018 από τις φορολογικές αρχές ούτε έχει κλείσει με τη διαδικασία της περαίωσης. 
Η διοίκηση δεν αναμένει πρόσθετες υποχρεώσεις από τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις πέρα από τις φορολογικές 
υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
 

Αναβαλλόμενοι φόροι 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης για όλες τις προσωρινές 
διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού και της αξίας τους για 
σκοπούς οικονομικής πληροφόρησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση 
θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την 
ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. 
 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι στη συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.281   5.031  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -   -  

 4.281   5.031  

 

Η κίνηση του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 5.031   3.725  

(Χρέωση)/πίστωση κατάστασης συνολικού εισοδήματος  (672)  2.746  
(Χρέωση)/πίστωση λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων/(ζημιών) (78)  (1.440) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 4.281   5.031  

 
H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων  της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου, 2019 και 2018, 
έχει ως ακολούθως: 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
θέσης  

Κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος 

 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2019  31/12/2018 

Πρόβλεψη απαξιωμένων αποθεμάτων 648      (648)  -  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 1.841   2.274   355   11  
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Λοιπές προσωρινές διαφορές 1.792   2.757    965   (2.757) 

Χρέωση/(πίστωση) κατάστασης συνολικού 
εισοδήματος       672   (2.746) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.281   5.031      

11. Ενσώματα Πάγια 

 
Πίνακας Μεταβολής Ενσώματων Πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
 

   Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισμός  

  Σύνολο  

Κόστος     
 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018              5.083           5.083  

Προσθήκες                     -                  -    

Μειώσεις                    -                  -    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018              5.083           5.083  
 

 
 

 
 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019              5.083           5.083  

Προσθήκες                   560              560  

Μειώσεις                    -                  -    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019              5.643           5.643  

  
 

 
 

Σωρευμένες αποσβέσεις  
 

 
 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018             (2.775)        (2.775) 

Αποσβέσεις χρήσης                 (390)            (390) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018             (3.165)        (3.165) 
 

    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019             (3.165)        (3.165) 

Αποσβέσεις χρήσης                 (950)            (950) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019             (4.115)        (4.115) 

    
 

     

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018              1.918           1.918  

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019              1.528           1.528  

12. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Δοσμένες εγγυήσεις 1.153   1.052  

Σύνολο 1.153   1.052  

 
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυήσεις για την μίσθωση μεταφορικών μέσων. 

13. Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Εμπορεύματα                           42.196                             50.440  

Αναλώσιμα υλικά                           53.011                                      47.273  
Προβλέψεις για απαξιωμένα και βραδέως κινούμενα 

αποθέματα                           (2.700)                                     -  

Σύνολο                          92.507                            97.713  

 

Η κίνηση της απομείωσης των αποθέματα αναλύεται ως κάτωθι: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου -  (406) 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (2.700)  -  

Χρησιμοποιημένη πρόβλεψη -  406  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (2.700)  - 
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Δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη επί των αποθεμάτων της Εταιρείας 

14. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές και λοιπές της Εταιρείας απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2019  31/12/2018 

Πελάτες εσωτερικού                         116.447                       133.308  

Πελάτες εξωτερικού                           60.735                       279.500  

Πελάτες συνδεδεμένοι                         115.087                        97.717  

Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση                                    -                             672  

Σύνολο                         292.269                    511.197  

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις  της Εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου -                           (1473) 

Πρόσθετη πρόβλεψη χρήσης                                    -   - 

Xρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη -                          1473  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου                                    -   - 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως διακανονίζονται εντός 30-90 ημερών. 
 

Η ενηλικίωση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 
 

   
 Μη απομειωμένα υπόλοιπα πελατών σε καθυστέρηση  

 Σύνολο 

 Μη 
Ληξιπρόθεσμα 

Μη 
απομειωμένα  

  < 30 Μέρες   30-60 Μέρες   61-90 Μέρες   91 – 120 Μέρες   > 120 Μέρες  

31/12/2019 292.269 143.505  40.555  61.925  26.164  11.591  8.529  

31/12/2018 511.197 337.036  82.798  4.815  5.604  77.793  3.151  

 

15. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο                           45.908                               9.094  

Προκαταβολές σε προμηθευτές                                367    
Προπληρωμένα έξοδα                             2.497                               1.544  

Σύνολο                          48.772                            10.638  

 
16. Ταμειακά διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Διαθέσιμα στο ταμείο                                569                                  509  

Διαθέσιμα σε τράπεζες                         239.214                             60.029  

Σύνολο                        239.783                            60.538  

 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών. Οι λογιστικές 
αξίες των ταμειακών διαθεσίμων προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες τους λόγω της σχετικά βραχυπρόθεσμης λήξης των 
χρηματοοικονομικών αυτών μέσων. 

 
17. Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 148.000 διαιρούμενο σε 1.480 κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας €100 εκάστη.  
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18. Αποθεματικά 

 

 31/12/2019  31/12/2018 

Τακτικό αποθεματικό                        25.392                          19.781  

Σύνολο                       25.392                         19.781  

 
Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μεταφέρουν τουλάχιστον 
το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα βιβλία τους, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το 
αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να 

διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας.  

19. Μερίσματα 

Σύμφωνα με το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο, οι εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρόνο να διανείμουν από τα κέρδη τους, μερίσματα 
ύψους τουλάχιστον 35% των κερδών μετά φόρων (υπολογισμένο σε επίπεδο οντότητας) και μετά το σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού και την αφαίρεση τυχόν κερδών από την πώληση μετοχικών μεριδίων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 
20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μίας θυγατρικής εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετείχαν για 
τουλάχιστον 10 έτη, κατά περίπτωση. Το καθαρό κέρδος που απομένει από την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων σε 

εύλογη αξία, μετά την αφαίρεση των ζημιών που έχουν προκύψει από αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν λαμβάνεται 
υπόψιν για το παραπάνω υπολογισμό του ελάχιστου μερίσματος. Επιπλέον, η ετήσια Γενική Συνέλευση μιας Ελληνικής 
εταιρείας μπορεί να αποφασίσει (i) με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τη μη διανομή 
του παραπάνω ελάχιστου μερίσματος  ή την διανομή μικρότερου μερίσματος ή την μη διανομή μερίσματος και σε κάθε 

περίπτωση τη μεταφορά του μη διανεμηθέντος μερίσματος σε ειδικό αποθεματικό το οποίο και θα πρέπει να διανεμηθεί εντός 
τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή (ii) με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου τη μη διανομή του παραπάνω ελάχιστου μερίσματος  ή την διανομή μικρότερου μερίσματος ή την μη 
διανομή μερίσματος, σε κάθε περίπτωση χωρίς να έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το μη καταβληθέν μέρισμα στο 

αποθεματικό που αναφέρεται παραπάνω. 
 
Επιπλέον, το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο απαιτεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για τη διανομή των μερισμάτων, οι 
οποίες έχουν ως εξής: 

 
(α)   Δε μπορούν να διανεμηθούν μερίσματα στους μετόχους, εφόσον η καθαρή θέση της Εταιρείας, όπως εμφανίζεται στις 
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, είναι πριν ή μετά τη διανομή του μερίσματος, μικρότερη από το υπόλοιπο του μετοχικού 
κεφαλαίου πλέον όποιων αδιανέμητων αποθεματικών και, 

 
(β)  Δεν μπορούν να διανεμηθούν μερίσματα στους μετόχους εφόσον το αναπόσβεστο υπόλοιπο των “Εξόδων πρώτης 
εγκατάστασης”, όπως αυτό εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υπερβαίνει το σύνολο των όποιων 
αδιανέμητων αποθεματικών πλέον των κερδών εις νέον. 

 
Καταβλήθηκαν ή προτάθηκαν για διανομή μερίσματα για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 €37.310 και 
€22.777 αντίστοιχα. 

20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
Βάσει του Ελληνικού εργατικού δικαίου, οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση 
απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό πληρωμής που υπολογίζεται βάσει της αμοιβής του υπαλλήλου ή του εργαζομένου, την 
προϋπηρεσία και τον τρόπο της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι εργαζόμενοι 
που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση 
συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα σύμφωνα με 
την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται.  
 
Σύμφωνα με την πρακτική αυτήν, η Εταιρεία δε χρηματοδοτεί τα προγράμματα αυτά. Η Εταιρεία καταχωρεί στα αποτελέσματα 
για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών 
που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 
 

Ανεξάρτητος αναλογιστής εκτίμησε τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωση καταβολής 
αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης. Οι λεπτομέρειες και οι κυριότερες παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης την 31 
Δεκεμβρίου 2019 και 2018 έχουν ως εξής: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Υποχρεώσεις κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης για:    
Συνταξιοδοτικές παροχές 7.675   9.096  

 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος είναι τα παρακάτω: 
 

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

Κόστος υπηρεσίας 2.612   1.185  

Χρηματοοικονομικό κόστος 146   218  
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Κανονική χρέωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 2.758   1.403  

Επιπλέον κόστος πρόσθετων επιδομάτων 6.187   -  

Συνολική χρέωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 8.945   1.403  

 
Μεταβολή παρούσας αξίας δέσμευσης καθορισμένων παροχών στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Παρούσας αξίας δέσμευσης καθορισμένων παροχών 9.096   12.846  

Κόστος υπηρεσίας 2.612   1.185  

Χρηματοοικονομικό κόστος 146   218  

Καταβληθείσες αποζημιώσεις (9.987)   -  

Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών 6.188   - 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες (380)  (5.153) 

Παρούσας αξίας δέσμευσης καθορισμένων παροχών 7.675   9.096  

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,15%  1,60% 

Ποσοστό αύξησης αμοιβών 2,00%  2,00% 

Αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή 1,50%  2,00% 

    

 
21. Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: 
 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Προμηθευτές εσωτερικού                         119.956                           103.567  

Προμηθευτές εξωτερικού                             8.332                             12.885  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (Σημ.23)                                    -                             10.159  

Σύνολο                        128.288                          126.611  

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρες, και συνήθως διακανονίζονται μεταξύ 30 έως 90 ημερών. 
 
22. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα 
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα δεδουλευμένα έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2019  31/12/2018 

Φόροι τέλη                             2.047                               3.512  

Ασφαλιστικοί οργανισμοί                             5.878                               6.843  

Προκαταβολές πελατών                                601                                      -  

Πιστωτές διάφοροι                                395                             22.638  

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις                           20.379                             18.810  

Σύνολο                          29.300                            51.803  

 
23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

i) Υπόλοιπα τέλους χρήσης από και προς συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2019  31/12/2018 

 Προς  Από  Προς  Από 

Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας 
Ανώνυμη Εταιρεία -   69.210   -   81.949  

Πανόραμα Α.Κ.Γ.Ε. -   -    -   195  

Navarino Bella Vista Α.Ε. -   -   (10.159)  -  

Costa Mare Shipping Services A.E. -   6.782    -   -  

Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε -   33.034    -   10.736  

Faliro House Production A.E. -   1.711    -   2.803  

Γεω Ελλάς Α.Ε. -   231    -   -  

Κυνηγός Α.Ε. -   -    -   74  

Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.  -   2.065    -   1.960  

Dunes Golf Μονοπροσωπη ΑΕ -   570    -   -  



                                                                          GREKA ICONS  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2019  

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Σελίδα 30 από 31 

Κυότο ΑΕ -   1.484    -   -  

  -   115.087   (10.159)  97.717  

 
Οι απαιτήσεις προς συνδεδεμένα μέρη κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 ανήλθαν σε €115.087 και €97.717 αντίστοιχα  και 
συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές απαιτήσεις στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης (Σημ.14) 

 
ii) Οι αγορές και οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

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

 

Αγορές / 
έξοδα από  

Πωλήσεις / 

υπηρεσίες 
προς  

Αγορές / έξοδα 
από  

Πωλήσεις / 

υπηρεσίες 
προς 

Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας 
Ανώνυμη Εταιρεία 1.000   155.977   -   170.950  

Πανόραμα Α.Κ.Γ.Ε.  -     -      -   158  

Navarino Bella Vista Α.Ε.  -     -     8.990    -  

Κοστατέρα Α.Τ.Ο 3.960        3.360   -  

Costa mare shipping company AE   12.436     

Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε 4.100   76.850   2.100   37.448  

Faliro House Production A.E.  -     3.797   -   5.374  

Γεω Ελλάς Α.Ε. -     472   -   1.257  

Κυνηγός Α.Ε.  -     -      -   1.973  

Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. 157   15.261    -   6.907  

Dunes Golf Μονοπροσωπη ΑΕ -     504   -    -  

Κυότο ΑΕ -     1.314    -   -  

Σύνολο 9.217   266.611   14.450   224.067  

 
iii) Παροχές προς τη διοίκηση 

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

Αμοιβές μελών Δ.Σ.                           12.000                             12.000  

Σύνολο                          12.000                            12.000  

 
24. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Δεσμεύσεις 
 
Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Ως μισθωτής: 

 
Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίων, χώρων γραφείων, γης και λοιπού 
εξοπλισμού. Οι συμφωνίες αυτές, έχουν διάφορες ημερομηνίες λήξης μέχρι το 2020, με δυνατότητα ανανέωσης σε ορισμένα 
από αυτά τα συμβόλαια. Τα μελλοντικά ελάχιστα καταβληθέντα μισθώματα βάσει αυτών των λειτουργικών μισθώσεων στις 31 

Δεκεμβρίου 2019 και 2018, έχουν ως κάτωθι: 
 
 31/12/2019  31/12/2018 

Έως 1 έτος 3.960  7.170 

Από 2-5 έτη   3.960  
Περισσότερα από 5 έτη   0 

 3.960  11.130  

 

25. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Κίνδυνος Επιτοκίων: Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας είναι μηδενικό. Επομένως για 
την Εταιρεία δεν υπάρχει κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων. 

 
Κίνδυνος ρευστότητας: Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των 
εκάστοτε χρηματικών αναγκών. 
 

26. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε τον ιό COVID-19 ως πανδημία, δεδομένης της ταχείας 
εξάπλωσής του σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έλαβαν αυστηρά μέτρα για να βοηθήσουν στον 

περιορισμό και την καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού, τα οποία επιβράδυναν τις οικονομίες παγκοσμίως, προκαλώντας 
σημαντική αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. 
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Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, υιοθέτησαν έκτακτα και οικονομικώς επιζήμια μέτρα περιορισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης των εταιρειών να μειώσουν ή ακόμη και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις επίσης επέβαλαν περιορισμούς στις μετακινήσεις, καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε σε αυστηρά μέτρα καραντίνας στις 23 Μαρτίου 2020. 

Τα μέτρα αυτά οδήγησαν στον περιορισμό και έλεγχο της εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Κυβέρνηση 
να προχωρήσει σε σχέδιο σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, αυξάνοντας τις ελπίδες για ταχεία ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας εν αναμονή της θερινής περιόδου. Πλέον, από τις αρχές Μαΐου και μέχρι σήμερα, έχουν επαναλειτουργήσει 
οι περισσότεροι κλάδοι και έχει αποκατασταθεί η μετακίνηση στην ενδοχώρα καθώς και στα νησιά. Από 1 Ιουλίου 2020, έχουν 

ξεκινήσει οι απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα και τους τουριστικούς της προορισμούς. 
Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 είχε σοβαρές επιπτώσεις στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
Η Εταιρεία, ανταποκρίθηκε άμεσα στο ξέσπασμα της πανδημίας από το τέλος Φεβρουαρίου και προέβη σε διάφορες δράσεις 
αντιμετώπισης της κρίσης πανδημίας του νέου κορωναϊού με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας 

των εργαζομένων της και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων. 
Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

• Υιοθέτηση έγκαιρου και επιτυχούς νέου μοντέλου εργασίας εξ αποστάσεως (τηλεργασία) όπου αυτό είναι εφικτό, 

απομακρυσμένη υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, τροποποίηση προγραμμάτων εργασίας. 
• Σύνταξη Πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πανδημία κορωναϊού Covid 19, 
αναλυτικές οδηγίες πρόληψης και σενάρια ασκήσεων, σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασιών χειρισμού περιστατικών ύποπτων 
κρουσμάτων.  

• Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους εργασιακούς χώρους, διάθεση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
πρόληψης. 
 
Η οικονομική επίδραση της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες συνολικά, δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί με απόλυτη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, προκειμένου όμως να εκτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος στη 
ρευστότητα και τις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις, υπό τις συνθήκες πίεσης που δημιουργεί η πανδημία του Covid-19, η 
Εταιρεία πραγματοποίησε εναλλακτικά προϋπολογιστικά σενάρια των ταμειακών της ροών για το 2020, τα οποία μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνουν, σενάριο σταδιακής επιστροφής στην ομαλότητα , καθώς και σενάριο δεύτερου κύματος πανδημίας από το 
φθινόπωρο. Στις βασικές υποθέσεις των σεναρίων έχουν ληφθεί υπόψη οι αναλογικές διακυμάνσεις των μεταβλητών δαπανών 
και των επενδύσεων σε σχέση με τους όγκους πωλήσεων.  
Σύμφωνα με τα ως άνω εναλλακτικά προϋπολογιστικά σενάρια, η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι διαθέσιμες ταμειακές 

ροές παρέχουν την απαραίτητη ρευστότητα για το προβλέψιμο μέλλον. 
Παρόλο που η επιχειρησιακή λειτουργία, η χρηματοοικονομική απόδοση και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας επηρεάζονται και 
θα επηρεαστούν δυσμενώς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (Covid-19), η Διοίκηση πιστεύει εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη : 
 

• την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, 

• τη λήψη «επιστρεπτέας προκαταβολής» έπειτα από αίτηση που έγινε στην ΑΑΔΕ, ύψους € 93.368,56 ,  

• τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19,  

• τη μείωση όλων των εξόδων της εταιρείας,   

ότι η Εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο προβλέψιμο μέλλον και την ικανότητα να 
εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 2.1. 
 


