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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 

είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. την 15η Μαΐου 2021 και 

έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.karvelasavee.gr. 

 

 

 

Καρβελάς Νικόλαος 

 

 

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
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1. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2020-31/12/2020 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» παρουσιάζει την Έκθεση του για τις Ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Έκθεση συντάχθηκε 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οριζόμενων από το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία καταρτίζει 

για έκτη φορά στη χρήση 2020 οικονομικές καταστάσεις, (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, 

Συνολικά Εισοδήματα, Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών) και 

σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

 

Η Έκθεση του Δ.Σ. περιλαμβάνεται μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά 

απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020. Στην 

παρούσα, περιγράφονται πληροφορίες της Εταιρείας ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες που στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα 

αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την τρέχουσα χρήση, σημαντικά 

γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας 

χρήσεως, καθώς επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία 

ενδέχεται να αντιμετωπίσει. 

  

11..11..  ΣΣηημμααννττιικκάά  γγεεγγοοννόότταα    ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  22002200  

Στην χρήση 2020 η Εταιρεία συντάσσει για έκτη φορά οικονομικές καταστάσεις βάσει των  Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) . 

  

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική των Μετόχων της Εταιρείας. Στην 

συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 100% του συνόλου των μετόχων και 

αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω: 

1. Την έγκριση του 23ου ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων ως και της εκθέσεως του Δ.Σ 

και των ελεγκτών της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2019 - 31/12/2019. 

2. Την Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών για την χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019, από κάθε 

ευθύνη αποζημιώσεως.  

3. Την εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 . 

  

11..22..  ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
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  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

Το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 31/12/2020 ανήλθε, σε ποσό ευρώ 33.398.610 ,έναντι ποσού 

ευρώ 24.958.985 κατά την 31/12/2019.  

Το σύνολο των Κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού ανήλθαν κατά την 31/12/2020, σε 

ποσό ευρώ 25.935.696 έναντι ποσού ευρώ 17.680.819 κατά την 31/12/2019.  

Η Καθαρή Θέση διαμορφώθηκε σε ποσό ευρώ 10.006.361 κατά την 31/12/2020, έναντι ποσού ευρώ 

9.326.268 κατά την 31/12/2019. 

Το Σύνολο των Υποχρεώσεων κατά την 31/12/2020 ανήλθε, σε ποσό ευρώ 23.392.248, έναντι ποσού 

ευρώ 15.632.716 κατά την 31/12/2019.  

 

  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  ΤΤααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  ττηηςς    ΕΕττααιιρρεείίααςς  

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά τη χρήση 1/1/-31/12/2020 είναι θετικές, ενώ 

κατά τη χρήση 1/1/-31/12/2019 ήταν αρνητικές . 

 

  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  ΑΑπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττηηςς    ΕΕττααιιρρεείίααςς  

Ο Κύκλος Εργασιών της χρήσεως 1/1/-31/12/2020 ανήλθε σε ποσό ευρώ 35.300.844, ενώ στη χρήση 

1/1/-31/12/2019 ανήλθε σε ποσό ευρώ 31.803.811.  

Τα Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στη χρήση 1/1/-31/12/2020 σε κέρδος ποσό 

ευρώ 4.968.445, έναντι κέρδους ποσού ευρώ 4.125.577 στη χρήση 1/1/-31/12/2019.  

Τα Αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)  διαμορφώθηκαν 

στη χρήση 1/1/-31/12/2020 σε κέρδος ποσό ευρώ 1.788.786, έναντι κέρδους ποσού ευρώ 1.008.918 στη 

χρήση 1/1/-31/12/2019.  

Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

διαμορφώθηκαν στη χρήση 1/1/-31/12/2020  σε κέρδος ποσό ευρώ 1.788.786, έναντι κέρδους ποσού 

ευρώ 1.008.918 στη χρήση 1/1/-31/12/2019.  

Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στη χρήση 1/1/-31/12/2020 σε κέρδος ποσό ευρώ 2.035.208, έναντι 

κέρδους ποσού ευρώ 1.241.763 στη χρήση 1/1/-31/12/2019.  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα στη χρήση 1/1/-31/12/2020 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 565.350, ενώ στη 

χρήση 1/1/-31/12/2019 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 381.947 . 

Τα Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στη χρήση 1/1/-31/12/2020 σε κέρδος ποσό 

ευρώ 1.267.701, έναντι κέρδους ποσού ευρώ 630.934 στη χρήση 1/1/-31/12/2019.  

Τα Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων Χρήσης  ανήλθαν στη χρήση 1/1/-31/12/2020 σε κέρδος 

ποσού ευρώ 841.879 έναντι κέρδους ποσού ευρώ 389.152 στη χρήση 1/1/-31/12/2019.  
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11..22..11..  ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς  

Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την Οικονομική θέση της Εταιρείας είχαν την ακόλουθη εξέλιξη: 

 

Α. Οικονομικής Διαρθρώσεως   31/12/2020   31/12/2019 

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργ,/Σύνολο   
77,66%   70,84% 

Ιδια κεφάλαια /Σύνολο υποχρεώσεων   
0,43   0,60 

Ιδια κεφάλαια /Μη κυκλοφορούντα στοιχεία    
1,34   1,28 

Κυκλοφορούντα στοιχεία /Βραχ.υποχρεώσεις   
1,69   1,50 

 

Β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας   31/12/2020 31/12/2019 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων / 
Πωλήσεις   

2,38% 1,22% 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων / Ίδια 
κεφάλαια   

8,41% 4,17% 

Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις   14,07% 12,97% 

Μικτά αποτελέσματα / Κόστος πωλήσεων   16,38% 14,91% 

Αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων / Πωλήσεις (ΕΒΙΤ)   

5,07% 3,17% 

Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια   3,53 3,41 

 

 

11..33..  ΚΚυυρριιόόττεερροοιι  κκίίννδδυυννοοιι  &&  ααββεεββααιιόόττηηττεεςς  

Η Εταιρεία, και εντός της χρήσεως 2020, δραστηριοποιήθηκε σε ένα πολύ δύσκολο και αβέβαιο οικονομικό 

περιβάλλον μετά τις δυσμενείς οικονομικές  συνθήκες στην ήδη επιβαρυμένη Ελληνική Οικονομία. Η 

πτώση στην οικονομική δραστηριότητα, λόγω και των τραπεζικών περιορισμών που συνεχίστηκαν, 

επίφερε πλήγμα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιούνται.  

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 

(διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος 

και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, 

δικαιώματα υπερανάληψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 

 

Στόχος του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας είναι ο περιορισμός της ενδεχόμενης 

αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της, που είναι δυνατόν να προκύψει από την 
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αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβολές του κόστους και 

των πωλήσεων. 

 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων είναι η παρακάτω: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, 

 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την 

μείωση των κινδύνων και 

 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 

 

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

  ΣΣυυννααλλλλααγγμμααττιικκόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και ο τραπεζικός δανεισμός της είναι σε ευρώ, 

με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός κίνδυνος να μην επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα της. Η Εταιρεία 

δεν προαγοράζει ή προπωλεί συνάλλαγμα. 

 

  ΑΑννάάλλυυσσηη  ππιισσττωωττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά (μέσα) που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις. 

 

Η Εταιρεία φροντίζει να συναλλάσσεται με τρίτους πού κρίνονται ως προς την πιστοληπτική τους 

ικανότητα. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η 

χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Δεν υφίσταται σημαντική 

έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο επί ενός φυσικού ή νομικού προσώπου.  

 

Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικούς κινδύνους σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ανέρχεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, στο ποσόν των 

εμπορικών απαιτήσεων, όπως αυτό απεικονίζεται στον ισολογισμό. 

 

 

 

  ΑΑννάάλλυυσσηη  κκιιννδδύύννοουυ  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και 

εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας για την αντιμετώπιση κινδύνων 
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ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να εξασφαλίζει 

επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων.  

 

  ΚΚίίννδδυυννοοςς  ααππόό  μμεεττααββοολλέέςς  σσττοο  εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  εεππιιττοοκκίίωωνν    

Ο κίνδυνος προκύπτει από διακυμάνσεις στα επιτόκια οι οποίες επηρεάζουν τα έντοκα στοιχεία 

ενεργητικού και τις έντοκες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία, συνάπτει δανεισμό σε 

κυμαινόμενα επιτόκια που την εκθέτει τον σε κίνδυνο επιτοκίου. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί 

τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Τυχόν αυξητικές τάσεις στα επιτόκια 

δανεισμού θα έχουν αρνητική επίδραση στις ταμειακές ροές, στα αποτελέσματα και στη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

  ΚΚίίννδδυυννοοςς  ααγγοορράάςς  

Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών των τιμών των εμπορευμάτων και πρώτων 

υλών οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά. Η 

Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις τιμές σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 

11..44..  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  σσυυννδδεεδδεεμμέένναα  μμέέρρηη  

Η Εταιρεία δεν είχε ποσά εισροών και εκροών σωρευτικά καθώς και υπόλοιπα απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης με συνδεδεμένα μέρη κατά την 

έννοια του ΔΛΠ 24. 

 

11..55..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  κκααιι  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααττάά  ττηη  χχρρήήσσηη  

22002200  

Το 2020 ήταν μια καλή χρονιά, με καλές προοπτικές για την εταιρεία μας κυρίως στις εξαγωγές, παρά το 

αβέβαιο οικονομικό κλίμα που επικράτησε τόσο στην εσωτερική όσο και στην διεθνή αγορά.  

 

Στόχος για το έτος 2021 είναι η συνέχιση της ορθής οικονομικής διαχείρισης ώστε η Εταιρεία να αυξήσει 

της πωλήσεις της, να μειώσει τα ελαστικά της έξοδα (στα πλαίσια του εφικτού), για να επιτύχει την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση στην κερδοφορία. 

 

Αν και το 2021 φαίνεται ότι θα είναι μία ακόμη δύσκολη χρονιά καθώς η οικονομική κρίση που υπάρχει 

στην χώρα λόγω των αρνητικών αλλά και αβέβαιων εξελίξεων της πανδημίας COVID-19, η Εταιρεία θα 

συνεχίσει να ασκεί προσεκτική πιστωτική πολιτική έτσι ώστε ο κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις να είναι 

περιορισμένος. 
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1.6. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Στη χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για το σκοπό αυτό. 

 

1.7. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Υφίστανται καταθέσεις την 31/12/2020 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος USD 1.259,65 και JPY 

36.000,00 ,στην  EUROBANK USD 719,92 & στην Πειραιώς USD 100,28 . 

 

1.8. Ακίνητα της εταιρείας 

Η έδρα της Εταιρείας καθώς και οι εγκαταστάσεις παραγωγής σάκων στεγάζονται σε μισθωμένο ακίνητο 

από τον κ. Παληογιάννη Κωνσταντίνο στο 2ο χλμ της Εθνικής Οδού Αγρινίου-Ιωαννίνων.   

 

Επίσης, αναφέρεται ότι υφίσταται ιδιόκτητο ακίνητο, που βρίσκεται στο 25ο χλμ. της Εθνικής οδού 

Αγρινίου – Ιωαννίνων, κοντά στο χωριό Στάνος του νομού Αιτωλοακαρνανίας και σε απόσταση έξι 

χιλιομέτρων από την Αμφιλοχία. Το ακίνητο αποτελείται από αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 43.983,17 

m2, επί του οποίου υφίστανται κτίρια συνολικού εμβαδού 6.507,00 m2, τα οποία αποτελούν τις κεντρικές 

αποθήκες που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και 

φωτοβολταϊκή εγκατάσταση της εταιρείας (υποκατάστημα). 

 

Υφίσταται ιδιόκτητο ακίνητο (υποκατάστημα) που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί των οδών Μακρή 11 και 

Σούλου στο Δήμου Αγρινίου και αφορά διαμέρισμα β’ ορόφου εμβαδού 138,49 m2, που χρησιμοποιείται για 

γραφεία της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών σε αγρότες (ΟΣΔΕ). 

 

Υφίστανται τρία ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία είναι όμορα, σχηματίζοντας ένα μεγαλύτερο, συνολικής 

εκτάσεως 10.847,36 m2 και βρίσκονται στην περιοχή «πρώην στρατόπεδο» της δημοτικής περιφέρειας  

Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου. 

 

Επιπλέον, η Εταιρεία ενοικιάζει αποθήκες για χύδην εμπορεύματα στη Θεσσαλονίκη εμβαδού 2.650 m2 

περίπου, ενώ στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Κοζάνη και Ασπρόπυργο συνεργάζεται με εταιρείες 

LOGISTICS για την διανομή των εμπορευμάτων της. 

 

Από τις 17/01/2019  με την κατακυρωτική έκθεση Νο 17268 η εταιρεία προσήρτησε στα περιουσιακά της 

στοιχεία ,βιομηχανικές εγκ/σεις στο Ύπατο Θηβών συνολικής εκτάσεως 56.052 Μ2 ,εκ των οποίων 

στεγασμένοι χώροι ανέρχονται σε 7.533 Μ2 .Η παραπάνω επένδυση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε παραγωγή φυτοφαρμάκων ,ειδικών λιπασμάτων καθώς 

επίσης σε ανάπτυξη υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) .  
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Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικής αξίας ποσού ευρώ 1.732.600 για 

εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 

 

1.9. Υποκαταστήματα εταιρείας 

Η εταιρεία, όπως προαναφέρθηκε, έχει δύο υποκαταστήματα. Το πρώτο βρίσκεται στο Αγρίνιο στην οδό 

Μακρή 11 και Σούλου και αφορά διαμέρισμα β’ ορόφου εμβαδού 138,49 m2 και το δεύτερο αφορά 

φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο ακίνητο της εταιρείας κοντά στο χωριό Στάνος. 

 

1.10. Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα  

Σημειώνεται ότι δεν προκύπτουν περιβαλλοντικά θέματα ή  επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την 

ασφάλεια από την λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας πραγματοποιούνται σχετικές ενέργειες ενημέρωσης ή και 

συμμετοχής σε δράσεις που πραγματοποιούν κοινωνικοί φορείς. Μία από αυτές τις ενέργειες είναι και η 

ανακύκλωση του χαρτιού και του πλαστικού που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

 

Παράλληλα η Εταιρεία προσπαθεί να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, αντικαθιστώντας 

παλαιότερο εξοπλισμό που αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της, με νέα μηχανήματα και 

ελέγχοντας σε τακτική βάση το σύστημα κλιματισμού στους χώρους εργασίας. 

 

Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα η Εταιρεία έχει ως βασικό άξονα, το σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί το 

βασικότερο παράγοντα της εξέλιξής της και επενδύει σε αυτό, φροντίζοντας για τη συστηματική 

επιμόρφωσή του και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για προαγωγές και επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Παράλληλα εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης κάθε εργαζομένου της.  

 

Τέλος, η Εταιρεία διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της στο 

οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  

 

1.11. Διάθεση αποτελεσμάτων και μη διανομή μερίσματος 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες της αγοράς και την οικονομική κρίση που υπάρχει ακόμη στη χώρα, 

προτείνεται η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσεως 2020 και η 

μεταφορά τους στο υπόλοιπο κερδών εις νέο. 
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11..1122..  ΣΣηημμααννττιικκάά  ΓΓεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ  κκααιι  μμέέχχρριι  ττηη  δδηημμοοσσίίεευυσσήή  ττοουυ  

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που να έχουν σημαντική επίπτωση 

στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας.  

 

Κύριοι Μέτοχοι, με βάση και όσα προαναφέρθηκαν, σας καλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις 

της χρήσεως 1/1/2020-31/12/2020 . 

 

Αγρίνιο, 15 Μαΐου 2021 

 

 

 

 

                                              

                                                   

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

 

 

                                                           ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ.Σ. & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

 
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
  
 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
 

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ 
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η 

Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 

2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 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, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 

της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται 

από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί 

απαξιωμένων αποθεμάτων και ελλειμάτων που παρουσιάστηκαν στην απογραφή τέλους χρήσεως 

συνολικής αξίας ευρώ 300 χιλ. Κατά συνέπεια, η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα 

ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 300 χιλ. 2. Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται 

και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού ευρώ 567 χιλ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών 

αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν έχει διενεργηθεί 

απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Εξ αυτού του λόγου η αξία των εμπορικών απαιτήσεων και τα ίδια 

κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 567 χιλ., ενώ τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 

εμφανίζονται βελτιωμένα κατά ευρώ 213 χιλ. 3. Τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης χρήσης δεν έχουν 

επιβαρυνθεί με πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις ποσού € 249 χιλ. που προέκυψαν από τον 
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φορολογικό έλεγχο προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων που ολοκληρώθηκε από τις φορολογικές αρχές 

εντός του επόμενου έτους 2021. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και η καθαρή 

θέση εμφανίζονται αυξημένα κατά το προαναφερθέν ποσό, ενώ οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

στο παθητικό του ισολογισμού εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες. 4. Oι φορολογικές δηλώσεις της 

εταιρείας για τις μη παραγραφείσες διαχειριστικές χρήσεις 2016 έως 2020, δεν έχουν εξεταστεί από τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές υποθέσεις των χρήσεων αυτών δεν έχουν 

καταστεί οριστικές. Ωστόσο, η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού € 555 χιλ. για πρόστιμα, 

πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο 

(σχετική η σημείωση 5.18 των οικονομικών καταστάσεων). Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει 

εύλογη διασφάλιση σχετικά με την επάρκεια της σχηματισθείσας πρόβλεψης. 

 

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 παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 

Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 

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

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν 

βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

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

ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 

βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
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Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 

και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 

ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

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

ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

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

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

ελέγχου. Επίσης:    

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 

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

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

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

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

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

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης 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 
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προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 

είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

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

συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

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

παρουσίαση. 

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

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του κ.ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» και 

το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

της Συμβουλίου. 

 

 

 

Πάτρα, 22 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα Γεώργιος Ι. Κουτρουμάνης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 170 

 Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40 

 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611 
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3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 

 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
Σημ. 

01/01-
31/12/2020 

01/01-
31/12/2019 

    
Κύκλος εργασιών 5.23 35.300.844  31.803.811  

Κόστος πωληθέντων 5.24 (30.332.399)  (27.678.234)  

Μικτό κέρδος 
 

4.968.445  4.125.577  

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  5.25 260.093  70.775  

Έξοδα διάθεσης 5.24 (2.240.783)  (2.097.791)  

Έξοδα διοίκησης 5.24 (1.097.059)  (1.055.817)  

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  5.25 (101.911)  (33.827)  

Αποτελέσματα προ φόρων και 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων   

1.788.786  1.008.918  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.26 270  672  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.26 (565.350)  (381.947)  

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 5.27 43.996  3.291  

Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 
 

1.267.701  630.934  

Φόρος εισοδήματος 5.28 (425.821)  (241.783)  

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων χρήσεως 841.879  389.152  

    

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 5.29 15,91  7,35  

    
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων χρήσεως 841.879  389.152  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
 

0  0  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την 
χρήση μετά από φόρους  

841.879  389.152  

    
Δείκτες: 

   
Αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  

 
1.788.786  1.008.918  

Αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

 
2.035.208  1.241.763  

    
Προτεινόμενο Μέρισμα 

 
0,0000 0,0000 
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Σημ. 01/01-31/12/2020 01/01-31/12/2019 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης         

    H ETΑΙΡΕΙΑ 

Ενεργητικό   31/12/2020   31/12/2019 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού         

Ενσώματα πάγια 5.5 7.445.621   7.272.957 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.5 16.181   4.097 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.6 1.112   1.112 

    7.462.914   7.278.166 

          

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού         

Αποθέματα 5.7 5.834.398   4.886.312 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.8 13.249.292   11.307.093 

Λοιπές απαιτήσεις 5.9 314.748   259.774 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

5.10 
5.761   5.176 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.10 6.531.498   1.222.464 

    25.935.696   17.680.819 

Σύνολο Ενεργητικού   33.398.610   24.958.985 

          

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις         

Ίδια Κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο 5.12 3.105.817   3.105.817 

Διαφορές αναπροσαρμογής 5.13 2.918.927   2.918.927 

Λοιπά αποθεματικά 5.14 1.018.946   943.245 

Αποτελέσματα εις νέο   2.962.671   2.358.279 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
μητρικής 

  
10.006.361   9.326.268 

          

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις *         

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.21 6.272.849   2.186.745 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.15 1.064.369   1.075.094 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

5.16 
126.364   99.881 

Επιχορηγήσεις 5.17 2.874   9.230 

Προβλέψεις 5.18 555.433   447.108 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   8.021.889   3.818.058 

          

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  **         

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.19 3.910.423   1.669.149 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.20 391.964   302.097 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.21 6.890.547   8.285.591 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 

5.21 
1.883.903   825.000 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.22 2.293.522   732.821 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   15.370.360   11.814.658 

          

Σύνολο Υποχρεώσεων   23.392.248   15.632.716 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   33.398.610   24.958.985 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

  31/12/2019 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορές  
αναπροσαρμογής 
αξίας στοιχείων 

παγίων 
ενεργητικού 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2019 

3.105.817 2.918.927 911.411 2.040.287 8.976.442 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την 
χρήση μετά από φόρους 

      389.152 389.152 

Σχηματισμός αποθεματικού     31.834 (31.834) 0 

Διαφορές προσαρμογής υπολοιπου εις 
νέον προηγ.χρήσεων 

      (39.325) (39.325) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την 
χρήση μετά από φόρους 

  0 0 0 0 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 

3.105.817 2.918.927 943.245 2.358.279 9.326.268 

            

      

  31/12/2020 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορές  
αναπροσαρμογής 
αξίας στοιχείων 

παγίων 
ενεργητικού 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2020 

3.105.817 2.918.927 943.245 2.358.279 9.326.268 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την 
χρήση μετά από φόρους 

      841.879 841.879 

Σχηματισμός αποθεματικού   0 75.701 (75.701) 0 

Διαφορές προσαρμογής υπολοιπου εις 
νέον προηγ.χρήσεων 

      (161.786) (161.786) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την 
χρήση μετά από φόρους 

  0 0 0 0 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 

3.105.817 2.918.927 1.018.946 2.962.671 10.006.361 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

  
01/01-

31/12/2020 
01/01-

31/12/2019 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης προ φόρων  1.267.701  630.934  

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
  Αποσβέσεις 246.422  232.845  

Προβλέψεις-Λοιπές μη Ταμειακές Μεταβολές (142.783)  (91.205)  

Συναλλαγματικές διαφορές 72.360  10.828  

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

0  0  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 565.350  381.947  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 326.190  (904.864)  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.974.265  1.464.514  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.498.606)  (1.814.747)  

Μείον: 
  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (566.023)  (382.619)  

Καταβεβλημένοι φόροι 339.398  291.887  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 1.584.275  (180.479)  

Επενδυτικές δραστηριότητες 

  Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (396.777)  (1.938.804)  

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0  9.678  

Τόκοι εισπραχθέντες 270  672  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (396.507)  (1.928.454)  

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

  Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.121.267  674.217  

Εξοφλήσεις δανείων 0  0  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 4.121.267  674.217  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 5.309.034  (1.434.716)  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 1.222.464  2.657.180  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 6.531.498  1.222.464  
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4. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

4.1. Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με τα Δ.Π.Χ.Α. 

 

4.1.1. Συμμόρφωση με τα Δ.Π.Χ.Α. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας 

Προτύπων (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

4.1.2. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. την 31 Δεκεμβρίου 2020 έχουν συνταχθεί με βάση την 

αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες - 

τρέχουσες αξίες. 

 

Η Εταιρεία δεν κατέχει μετοχές και δεν ασκεί έλεγχο με την έννοια των ΔΠΧΑ σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρείες και ως εκ τούτου δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης οι μετοχές της 

Εταιρείας δεν διαπραγματεύονται σε καμία χρηματιστηριακή αγορά ούτε συμμετέχει σε ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις άλλης οικονομικής οντότητας. 

 

4.1.3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 

15/05/2021 .  

 

4.1.4. Καλυπτόμενη περίοδος  

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΡΒΕΛΑΣ  

Α.Β.Ε.Ε. και καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

4.1.5. Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της 

Εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί.  

 

4.1.6. Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης  



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020                                                22 

Η κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί την 

διενέργεια εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν.  

 

Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα 

στοιχεία για την διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις για παροχές 

στο προσωπικό, απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού, αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. 

Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει από τη χρήση 2015 τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.A. με όλες τις διερμηνείες και τυχόν 

αναθεωρήσεις ή μεταβολές τους και έχουν εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις: 

 

Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (αναθεωρημένο) 

Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα 

Δ.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταμειακών ροών  

Δ.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές στις Λογιστικές  Μεθόδους 

Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δ.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συμβόλαια 

Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήματος 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια 

Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα 

Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζομένους 

Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 

Δ.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος 

Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού 

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

Δ.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού 

Δ.Λ.Π. 27 Ατομικές οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

Δ.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες 

Δ.Λ.Π. 29 Οι οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες 

Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

Δ.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά μετοχή 
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Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

Δ.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δ.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση 

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία 

Δ.Π.Χ.A. 1 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.A. 

Δ.Π.Χ.A. 2 Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης  

Δ.Π.Χ.A. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

Δ.Π.Χ.A. 4 Ασφαλιστικά συμβόλαια 

Δ.Π.Χ.A. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες 

Δ.Π.Χ.A. 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων 

Δ.Π.Χ.A. 7 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 

Δ.Π.Χ.A. 8 Λειτουργικοί τομείς 

Δ.Π.Χ.A. 9      Χρηματοοικονομικά μέσα 

Δ.Π.Χ.Α. 10    Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Δ.Π.Χ.Α. 11    Σχήματα υπό κοινό έλεγχο 

Δ.Π.Χ.Α. 12    Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες 

Δ.Π.Χ.Α. 13    Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Δ.Π.Χ.Α. 14    Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων 

Δ.Π.Χ.Α. 15    Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες 

Δ.Π.Χ.Α. 16    Μισθώσεις 

Δ.Π.Χ.Α. 17    Ασφαλιστικά συμβόλαια 

 

Οι Λογιστικές Αρχές με βάση τις οποίες έχουν συνταχθεί οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι οι 

ίδιες που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης 

χρήσεως που έληξε την 31/12/2019. 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως 

ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 

περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 

αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το 

ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα 

πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το 

ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να 

εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα 

Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις 

συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις 

που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία 

προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. 

Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις 

σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020                                                25 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 

προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να 

προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. 

Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες 

στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, 

χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της 

τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική 

καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 

Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/06/2020) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν στους 

μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid - 19 

παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους 

μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 

αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική 

εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην 

αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις μισθώματος που 

σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες 

την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Οι τροποποιήσεις έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις. Η επίδραση αναλύεται στην σημείωση 5.23. 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 
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Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση 

της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως 

αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021. 

 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου 

Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 

αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην 

έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που 

εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία 

αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της 

αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει 

τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία 

αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες 

που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο 

ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» 

και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή 

διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των 

Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 
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 Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του 

ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές 

απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

 Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από 

το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια 

προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία 

αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία 

του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την 

αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

 Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», 

στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα 

που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 

ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των 

τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει 

ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το 

ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις 

αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, 

οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. 

Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων 

απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη 

χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία 

εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της 
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προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα 

από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει 

το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο 

αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή 

του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η 

ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με 

την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού 

επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση 

υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης 

για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης 

στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 

αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν 

τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους 

επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις 

τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, 

αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και 

Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 

αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η 

διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ 

και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή 

λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του 

παρελθόντος. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

4.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές 

 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

 

4.2.1. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας απεικονίζονται στο τοπικό νόμισμα που ισχύει στη χώρα όπου 

δραστηριοποιείται, το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό της νόμισμα. Οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζονται σε ευρώ (€), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη 

χρησιμοποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (τρέχουσες ισοτιμίες) που επικρατούν κατά τις 

ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγματικές διαφορές (κέρδη ή ζημίες) που προκύπτουν από τον 

διακανονισμό των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και από τη μετατροπή στο τέλος της χρήσης των 

χρηματικών στοιχείων (monetary items) από το ξένο νόμισμα στο λειτουργικό νόμισμα, καταχωρούνται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός εάν χαρακτηρίζονται ως αντιστάθμιση της καθαρής επένδυσης 

εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, οπότε καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
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Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των μη χρηματικών στοιχείων σε 

εύλογη αξία καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ των διαθεσίμων προς πώληση στα ίδια 

κεφάλαια. 

 

4.2.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. στην τρέχουσα αξία η 

οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή και υιοθετήθηκε η αρχή του ιστορικού 

κόστους (deemed cost). 

 

Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μειωμένο κατά το ποσό των αποσβέσεων 

που προέκυψε από την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής τους. 

 

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

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

που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να 

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

πραγματοποιούνται. 

 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με την 

σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια 25-60 έτη 

Μηχανήματα 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα 6-8 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-5 έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

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

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και 

της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και 

συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, 
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που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και 

άλλα γενικά κόστη.  

 

Η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ελέγχεται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή 

γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να μην είναι ανακτήσιμη. Αν 

υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόμενο ανακτήσιμο ποσό, τα περιουσιακά 

στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο 

ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής 

πωλήσεως τους και της αξίας χρήσης τους. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες 

μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου 

προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 

χρήματος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. Όταν οι λογιστικές αξίες των 

ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

καταχωρείται αρχικά σε μείωση του σχηματισθέντος αποθεματικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για το 

αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων. Κάθε ζημιά απομείωσης 

που προκύπτει περά από το σχηματισθέν αποθεματικό για το συγκεκριμένο πάγιο, αναγνωρίζεται άμεσα 

ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

4.2.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται το κόστος κτήσης λογισμικού είτε αυτό προέκυψε από 

αγορά είτε από ιδιοπαραγωγή. Η ωφέλιμη ζωή εκτιμήθηκε από 3 έως 5 έτη.  

 

Η Εταιρεία επιπλέον εμφανίζει στους λογαριασμούς αυτούς το κόστος κτήσης εκείνων των άυλων παγίων 

για τα οποία υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα αποφέρουν στο μέλλον έσοδα. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά 

βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής τους και πρόκειται να αποσβεστούν συσχετιζόμενα με τα 

μελλοντικά έσοδα που θα αποφέρουν.  

 

4.2.4. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην 

είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της 

αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι 

το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω 

μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική 
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αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το 

ανακτήσιμο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια 

μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, 

μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία 

χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος 

της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

 

4.2.5. Αποθέματα  

Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού, και 

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα 

θέση και κατάσταση και οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και ένα 

μέρος γενικών εξόδων που σχετίζεται με την παραγωγή. Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα 

αποτιμώνται στο χαμηλότερο μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης, μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει 

χρηματοοικονομικά έξοδα.  

 

4.2.6. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την 

πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο 

ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η 

οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα 

αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία 

δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

 

4.2.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς 

επίσης μπορούν να περιλαμβάνουν και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα 

προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι 
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χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων. 

 

4.2.8. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 

σε µία επιχείρηση και µια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας, όταν συντρέχει περίπτωση,  ταξινομούνται στις παρακάτω 

κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται 

τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που 

αποκτώνται ή δημιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν 

μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, 

µε αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 

ii) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν µη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή 

(Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται: 

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά 

από το κράτος, 

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη  

μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 
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Περιλαμβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισμένες 

πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 

διακρατήσει ως την λήξη τους. Η Εταιρεία  δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

iv) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει µη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 

αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα 

διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και 

τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά 

πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 

απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές αποµείωσης που έχουν 

αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσμάτων. Οι αγορές και οι πωλήσεις 

των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, που είναι και η ημερομηνία που η 

Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην 

εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις 

άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους 

µε μεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από 

τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 

τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο 

αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα πραγματοποιημένα και µη 

πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε μεταβολές στα 

αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα µη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες 

αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 

συγκρίσιμων στοιχείων διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένες αγορές και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι 

µη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία 

Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η 

Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα 

Χρηματοοικονομικά  στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν 

ταξινομηθεί ως Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική 

ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
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αποµείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και 

εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

 

4.2.9. Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση 

Η οικονομική οντότητα θα κατατάσσει ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα διάθεσης) ως 

κατεχόμενο προς πώληση αν η λογιστική αξία του θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης 

και όχι από τη συνεχόμενη χρήση. 

 

Για να συμβεί αυτό, το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα διάθεσης) πρέπει να είναι διαθέσιμο για άμεση 

πώληση στην τρέχουσα κατάστασή του, μόνο βάσει όρων που είναι συνήθεις και καθιερωμένοι για την 

πώληση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων διάθεσης) και η πώλησή πρέπει να είναι πολύ πιθανή. 

 

Για να είναι η πώληση πολύ πιθανή, το κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης πρέπει να έχει δεσμευτεί σε 

πρόγραμμα πώλησης του περιουσιακού στοιχείου (ή της ομάδας διάθεσης) και να έχει ενεργοποιηθεί 

πρόγραμμα εξεύρεσης ενός αγοραστή. Επιπροσθέτως, το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα διάθεσης) 

πρέπει να διατίθεται ενεργά στην αγορά σε τιμή που είναι λογική σε σχέση με την τρέχουσα εύλογη αξία 

του. Επίσης, η πώληση θα πρέπει να αναμένεται να πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως 

ολοκληρωμένη πώληση ένα έτος από την ημερομηνία της κατάταξης και οι ενέργειες που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανό να γίνουν σημαντικές 

μεταβολές στο πρόγραμμα ή να ανακληθεί. 

 

Η οικονομική οντότητα θα επιμετρά ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα διάθεσης) ως 

κατεχόμενο προς πώληση στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας 

απομειωμένης κατά τα κόστη της πώλησής τους.  

Η οικονομική οντότητα θα γνωστοποιεί ένα ενιαίο κονδύλι στην όψη της κατάστασης λογαριασμού 

αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει το σύνολο του μετά φόρων κέρδους ή ζημίας των διακοπεισών 

δραστηριοτήτων. 

 

Η οικονομική οντότητα θα παρουσιάζει ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο που κατατάσσεται ως 

κατεχόμενο προς πώληση διακεκριμένα από άλλα περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό. Οι υποχρεώσεις 

μιας ομάδας διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση θα παρουσιάζονται διακεκριμένα 

από άλλες υποχρεώσεις στον ισολογισμό. Εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις δεν θα 

συμψηφίζονται ώστε να παρουσιάζονται ως ένα ενιαίο ποσό.  

  

4.2.10. Μετοχικό κεφάλαιο 
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Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρείας. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για 

την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του 

προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (κέρδη εις νέο). 

 

4.2.11. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

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

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

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

τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό 

των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

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

ίδια κεφάλαια. 

 

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

τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις. 

 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο 

φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του 

ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

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

τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από 

την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος 

ή ζημία. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

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

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

έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση 

αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο 

φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή 

των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές 

στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, 

έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να 

χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

4.2.12. Παροχές στο προσωπικό 

 

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

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

καθίστανται δεδουλευμένες. 

 

β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και Ν.4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 

απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης 

εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την 

υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία 

εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined contribution plan) με βάση το 
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τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές στους εργαζόμενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με 

βάση την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (projected unit credit 

method). Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η 

ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι 

προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό 

χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες 

επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το 

αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων: 

1. την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική 

εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 

2. τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα 

αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 

υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 

χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών , 

3. την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερη εκ των 

ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η 

τερματική παροχή, 

4. λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 

 

4.2.13. Επιχορηγήσεις 

Σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας της Εταιρείας αφορά την ενασχόληση με επιχορηγούμενα 

προγράμματα από κρατικούς (εγχώριους) ή κοινοτικούς φορείς. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές 

επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι 

η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β) 

πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και 

αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των 

επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις ως έσοδο 

επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα. Τα έσοδα αυτά 

εμφανίζονται στο κονδύλι άλλα έσοδα εκμετάλλευσης. 

 

4.2.14. Προβλέψεις 
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Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση 

του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 

αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 

υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

4.2.15. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των 

εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά 

στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται 

οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το 

σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

- Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης ενσώματων στοιχείων (αντισταθμιστικά 

οφέλη): Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων αναγνωρίζεται ως έσοδο επόμενων 

χρήσεων και αποσβένεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης ανάλογα με τον 

ρυθμό εκτέλεσης των συμβάσεων για τις οποίες έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγμα. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη 

χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία 

αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια 

λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής 

τους. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
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4.2.16. Μισθώσεις 

Η Εταιρεία ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα 

από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις 

χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη 

χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 

υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 

χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων 

στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και 

ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές 

που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 

εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής: Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία 

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

παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από 

την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 

 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του 

ισολογισμού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με 

παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που 

δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

μίσθωσης. 

 

4.2.17. Διανομή μερισμάτων 
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Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. 

 

4.3. Κυριότεροι κίνδυνοι & αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 

(διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος 

και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα 

υπερανάληψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 

Στόχος του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας είναι ο περιορισμός της ενδεχόμενης 

αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της, που είναι δυνατόν να προκύψει από την 

αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβολές του κόστους και 

των πωλήσεων. 

 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων είναι η παρακάτω: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, 

 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την 

μείωση των κινδύνων και 

 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 

 

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

  ΣΣυυννααλλλλααγγμμααττιικκόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και ο τραπεζικός δανεισμός της είναι σε ευρώ, 

με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός κίνδυνος να μην επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα της. Η Εταιρεία 

δεν προαγοράζει ή προπωλεί συνάλλαγμα. 

 

  ΑΑννάάλλυυσσηη  ππιισσττωωττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά (μέσα) που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις. 
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Η Εταιρεία φροντίζει να συναλλάσσεται με τρίτους πού κρίνονται ως προς την πιστοληπτική τους 

ικανότητα. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η 

χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Δεν υφίσταται σημαντική 

έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο επί ενός φυσικού ή νομικού προσώπου.  

 

Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικούς κινδύνους σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ανέρχεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, στο ποσόν των 

εμπορικών απαιτήσεων, όπως αυτό απεικονίζεται στον ισολογισμό. 

 

  ΑΑννάάλλυυσσηη  κκιιννδδύύννοουυ  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και 

εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας για την αντιμετώπιση κινδύνων 

ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να εξασφαλίζει 

επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων.  

 

  ΚΚίίννδδυυννοοςς  ααππόό  μμεεττααββοολλέέςς  σσττοο  εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  εεππιιττοοκκίίωωνν    

Ο κίνδυνος προκύπτει από διακυμάνσεις στα επιτόκια οι οποίες επηρεάζουν τα έντοκα στοιχεία 

ενεργητικού και τις έντοκες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία, συνάπτει δανεισμό σε 

κυμαινόμενα επιτόκια που την εκθέτει τον σε κίνδυνο επιτοκίου. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί 

τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια 

δανεισμού θα έχουν αρνητική επίδραση στις ταμειακές ροές, στα αποτελέσματα και στη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

  ΚΚίίννδδυυννοοςς  ααγγοορράάςς  

Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών των τιμών των εμπορευμάτων και πρώτων 

υλών οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά. Η 

Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις τιμές σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 

5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων της 

31/12/2020 

 

5.1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η εταιρεία ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1996 στο Αγρίνιο από τους Δημητριάδη Ιωάννη, Δημητριάδη 

Δημήτριο, Καρβελά Νικόλαο και Καρβελά Γεράσιμο. 
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Είναι μια επιχείρηση με ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων στους χώρους της ζωικής και φυτικής παραγωγής 

κατέχοντας ηγετική θέση στις εισαγωγές και πωλήσεις δημητριακών, σπορέλαιων, σύνθετων ζωοτροφών 

και διατροφικών συμπληρωμάτων που προορίζονται για τα παραγωγικά ζώα καθώς και σπόρων και 

λιπασμάτων. 

 

Κύρια φιλοσοφία της εταιρείας είναι: 

 να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα αρίστης  και σταθερής ποιότητος σε συνδυασμό πάντα 

με την καλύτερη δυνατή τιμή και απόδοση, 

 να δημιουργήσει σχέσεις διάρκειας με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στον παραγωγό, κτηνοτρόφο, 

γεωπόνο, έμπορο, επιχειρηματία, 

 να συνεχίσει δυναμικά επενδύοντας σε νέα προϊόντα, νέες αγορές, νέες μεθόδους παραγωγής και 

ισχυρές συνεργασίες. 

 

5.2. Εμπράγματα Βάρη 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικής αξίας ποσού ευρώ 1.732.600 για 

εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.  

 

5.3. Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 

 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν υπήρχαν ενδεχόμενες απαιτήσεις από την Εταιρεία που να μπορούν να 

επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της. 

 

 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 

2006 έως 2011 (έχουν παραγραφεί) καθώς και τις χρήσεις 2015, 2016 ,2017 ,2018, 2019 και 2020. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. 

Για το λόγο αυτό διενεργήθηκαν προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων χρήσεων. Η 

συνολική πρόβλεψη για πληρωμή Φορολογικών Υποχρεώσεων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις κατά 

την 31/12/2020 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 555.433,24. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 μετά από 

διενεργηθέντες φορολογικούς ελέγχους από ελεγκτική εταιρεία, η Εταιρεία έλαβε Εκθέσεις Φορολογικής 

Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη. 
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Επίδικες υποθέσεις 

Δεν εκκρεμούν σε βάρος της Εταιρείας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, που να μπορούν να επιφέρουν 

ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της. 

 

Δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις της Εταιρείας προς τρίτους. 

 

Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία, εξέδωσε εγγυητικές επιστολές συνολικής αξίας ποσού ευρώ 958.440,65. 

 

5.4. Λειτουργικοί τομείς – Πληροφόρηση   

Οι λειτουργικοί τομείς αποτελούν συστατικά μέρη της Εταιρείας που εξετάζονται τακτικά από την Διοίκηση 

της Εταιρείας και παρουσιάζονται στις οικονομικές πληροφορίες στην ίδια βάση με αυτή που 

χρησιμοποιείται για εσωτερικούς σκοπούς πληροφόρησης.  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν λειτουργικό τομέα, στην εμπορία δημητριακών, σπορέλαιων, 

σύνθετων ζωοτροφών και διατροφικών συμπληρωμάτων που προορίζονται για τα παραγωγικά ζώα καθώς 

και σπόρων και λιπασμάτων. 

 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος. 

 

5.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις & Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2019 

  
Γήπεδα και 
οικόπεδα 

Κτίρια και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως             

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 904.920  4.253.344  1.913.300  460.754  172.430  7.704.749  

Προσθήκες 2019 212.804  1.800.477  404.375  35.688  17.394  2.470.737  

Τακτοποιήσεις 2019     (350.920)  (142.160)  (14.789)  (507.869)  

Εκποιήσεις 2019     0  0    0  

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 1.117.724  6.053.821  1.966.756  354.282  175.035  9.667.617  

              

Συσσωρευμένες αποσβέσεις             

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 0  535.762  1.301.939  320.883  164.586  2.323.170  

Αποσβέσεις 2019   119.228  74.210  34.884  3.157  231.480  

Τακτοποιήσεις 2019     22.800  (170.501)  (12.289)  (159.990)  

Εκποιήσεις 2019           0  

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 0  654.990  1.398.949  185.266  155.455  2.394.660  

              

Αναπόσβεστη αξία             

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 904.920  3.717.582  611.362  139.871  7.844  5.381.579  

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 1.117.724  5.398.831  567.807  169.015  19.580  7.272.957  
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 31/12/2020 

  
Γήπεδα και 
οικόπεδα 

Κτίρια και 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως             

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 1.117.724  6.053.821  1.966.756  354.282  175.035  9.667.617  

Προσθήκες 2020 0  0  294.900  94.778  7.099  396.777  

Τακτοποιήσεις-Ανα/γές 2020 0  0  0  0  0  0  

Εκποιήσεις 2020     0  (10.908)    (10.908)  

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 1.117.724  6.053.821  2.261.656  438.151  182.134  10.053.486  

              

Συσσωρευμένες αποσβέσεις             

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 0  654.990  1.398.949  185.266  155.455  2.394.660  

Αποσβέσεις 2020   97.106  78.223  43.110  4.805  223.244  

Τακτοποιήσεις-Ανα/γές 2020   0  0  (10.908)  0  (10.908)  

Εκποιήσεις 2020       870    870  

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 0  752.096  1.477.172  218.337  160.260  2.607.865  

              

Αναπόσβεστη αξία             

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 1.117.724  5.398.831  567.807  169.015  19.580  7.272.957  

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 1.117.724  5.301.725  784.484  219.814  21.875  7.445.621  

 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικής αξίας ποσού ευρώ 1.732.600 για 

εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.  

Η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α., πραγματοποίησε αποτίμηση στην εύλογη αξία 

από ανεξάρτητο μηχανικό εκτιμητή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της και προέκυψε θετική 

διαφορά αποτίμησης ποσού ευρώ 4.110.953 η οποία αύξησε την καθαρή θέση της Εταιρείας. Από τον εν 

λόγω ποσό αφαιρέθηκε ο αναβαλλόμενος φόρος ευρώ 1.125.984 και συνεπώς το τελικό ποσό που 

προσαύξησε την καθαρή θέση της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 2.984.969. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  
Λογισμικά 

προγράμματα 

Αξία κτήσεως   

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2019 

13.654 

Προσθήκες 2020 14.800 

Εκποιήσεις 2020 0 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2020 

28.454 

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

  

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2019 

9.557 

Αποσβέσεις 2020 2.715 

Εκποιήσεις 2020 0 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2020 

12.273 

Αναπόσβεστη αξία   

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2019 

4.097 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2020 

16.181 
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5.6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    31/12/2020 31/12/2019 

Εγγυήσεις παροχές 
τρίτων    1.112 1.112 

 

 

5.7. Αποθέματα  

  31/12/2020 31/12/2019 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - υποπροϊόντα 8.744  3.047  

Εμπορεύματα 4.295.708  4.861.557  
Πρώτες και βοηθητικές ύλες & είδη 
συσκευασίας 255.670  21.707  

Προαγορές αποθεμάτων επόμενης χρήσεως 1.274.275  0  

Σύνολο 5.834.398  4.886.312  

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, 
καθυστερημένα και κατεστραμμένα 
αποθέματα: 0  0  

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 5.834.398  4.886.312  

 

 
  

   

   

 

5.8. Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Πελάτες 6.818.030  4.672.640  

Επιταγές 4.463.928  5.263.952  

Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.967.334  1.370.501  

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 0 0 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 13.249.292  11.307.093  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων 
είναι οι παρακάτω: 

    

Πελάτες 6.818.030  4.672.640 

Επιταγές 4.463.928  5.263.952  

Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.967.334  1.370.501  

Σύνολο 13.249.292 11.307.093 

      

Περίοδοι είσπραξης απαιτήσεων 31/12/2020 31/12/2019 

Έως 90 Ημέρες 11.517.817  9.891.779  

91-180 Ημέρες 621.096  696.286  

180-360 Ημέρες 926.621  303.750  

Άνω των 360 183.758  415.277  

Σύνολο 13.249.292 11.307.093  
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5.9. Λοιπές απαιτήσεις 

 

 
 

31/12/2020 31/12/2019 

Απαιτήσεις από Δημόσιο 

 

171.767  114.515  

Δεσμευμένες Καταθέσεις 

 

0  17  

Προκαταβολές 

 

0  1.800  

Λοιπές Απαιτήσεις 

 

142.981  143.442  

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης  

 

0  0  

Καθαρές Απαιτήσεις 

 

314.748  259.774  

Οι εύλογες αξίες των 
απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 

 

  

Απαιτήσεις από Δημόσιο 

 

171.767  114.515  

Δεσμευμένες Καταθέσεις 

 

0  17  

Προκαταβολές 

 

0  1.800  

Λοιπές Απαιτήσεις 

 

142.981 143.442  

Σύνολο 

 

314.748 259.774  

    Περίοδοι είσπραξης απαιτήσεων 
 

31/12/2020 31/12/2019 

Έως 90 Ημέρες 
 

314.748 259.774  

91-180 Ημέρες 
 

0  0  

180-360 Ημέρες 
 

0  0  

Άνω των 360 
 

0  0  

Σύνολο 
 

314.748 259.774  

 
 
 

  

 

5.10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

Υπόλοιπο 01/01/2020 5.176    Υπόλοιπο 01/01/2019 1.885  

Αγορά 01/01-31/12/2020 0    Αγορά 01/01-31/12/2019 0  

Πώληση 01/01-31/12/2020 0    Πώληση 01/01-31/12/2019 0  

Σύνολο 5.176    Σύνολο 1.885  

Αποτίμηση 31/12/2020 584    Αποτίμηση 31/12/2019 3.291  

  
    

 (Ζημία)/Κέρδος 
αποτίμησης 

5.761    (Ζημία)/Κέρδος αποτίμησης 5.176  

 
 
 

 
  

  

Στο κονδύλι περιλαμβάνονται επενδύσεις σε μετοχές συνολικού αριθμού 17.148, της εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) και 2.225 warrants της ΕΤΕ, οι οποίες έχουν καταταχθεί 

ως «Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων». 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 

μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης και η διαφορά αποτίμησης καταλογίζεται στο κονδύλι των Συνολικών 

Εσόδων «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα». 
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5.11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  31/12/2020 31/12/2019 

Διαθέσιμα στο ταμείο 7.291 5.945 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις 

6.524.207 1.216.519 

Σύνολο 6.531.498 1.222.464 

 

5.12. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 3.105.817 και αποτελείται από 52.910 

κοινές ονοματικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 58,70 εκάστης. Όλες οι μετοχές παρέχουν τα ίδια 

δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο 

στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

 

5.13. Διαφορές Αναπροσαρμογής  

  

Διαφορές  
αναπροσαρμογής 

αξίας στοιχείων 
παγίων 

ενεργητικού 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, 

σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές 
αρχές ΕΛΠ 

151 

Διαφορές αποτίμησης στη εύλογη αξία - 

τεκμαρτό κόστος  
4.110.953 

Αναβαλλόμενος φόρος  (1.192.176) 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 βάσει 

ΔΠΧΑ 
2.918.927 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσεως - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2014 2.918.927 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015 2.918.927 

Μεταβολές κατά την διάρκεια των χρήσεων 2015-2019 0 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2020 2.918.927 

 

Η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α., πραγματοποίησε αποτίμηση στην εύλογη αξία 

από ανεξάρτητο μηχανικό εκτιμητή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της και προέκυψε θετική 

διαφορά αποτίμησης ποσού ευρώ 4.110.953 η οποία αύξησε την καθαρή θέση της Εταιρείας. Από τον εν 

λόγω ποσό αφαιρέθηκε ο αναβαλλόμενος φόρος ευρώ 1.192.176 και συνεπώς το τελικό ποσό που 

προσαύξησε την καθαρή θέση της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 2.918.776. 
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5.14. Λοιπά Αποθεματικά 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Τακτικό 

αποθεματικό Αφορολ.αποθεματικά Σύνολο 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015 51.948 809.752 861.700 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσεως 

0 - 0 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2015 51.948 809.752 861.700 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσεως 

14.096 638 14.734 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2016 66.044 810.390 876.435 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσεως 

10.201 0 10.201 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2017 76.245 810.390 886.635 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσεως 

24.776 0 24.776 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2018 101.021 810.390 911.411 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσεως 

31.834 0 31.834 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2019 132.855 810.390 943.245 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσεως 

42.094 33.607 75.701 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2020 174.949 843.997 1.018.946 

 

5.15. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσεως 

  31/12/2020 31/12/2019 

  
Απαίτηση/ 

(Υποχρέωση) 
Απαίτηση/ 

(Υποχρέωση) 

Μη Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία   

 Ενσώματα πάγια (1.125.984) (1.133.923) 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 23.848 27.278 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία 
  Απαιτήσεις 2.760 2.901 

Υποχρεώσεις 
  Προβλέψεις 35.007 28.651 

Λοιπές Υποχρεώσεις 0 0 

Σύνολο (1.064.369) (1.075.094) 

 

Μεταβολή αναβαλλόμενου φόρου στην παρούσα και στην προηγούμενη χρήση: 

  

01/01- 
31/12/2020 

01/01- 
31/12/2019 

Αναβαλλόμενος φόρος αποσβέσεων κτιρίων 7.939 3.406 

Αναβαλλόμενος φόρος ασώματων 
ακινητοποιήσεων & εξόδων πολυετούς απόσβεσης 

(3.430) 3.706 

Αναβαλλόμενος φόρος χρεογράφων (140) (790) 

Αναβαλλόμενος φόρος προβλέψεων 6.356 1.512 

Αναβαλλόμενος φόρος λοιπών εσόδων 0 0 

(Έξοδο) / έσοδο Αναβαλλόμενου φόρου στα 
Αποτελέσματα 

10.725 7.834 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020                                                50 

5.16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2020 31/12/2019 

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:     

Συνταξιοδοτικές παροχές 126.364 99.881 

Στα αποτελέσματα χρήσεως:   
 

Συνταξιοδοτικές παροχές (έξοδο)/έσοδο (26.483) (6.301) 

 

5.17. Επιχορηγήσεις 

  31/12/2020 31/12/2019 

      

Επιχορηγήσεις 9.230  45.584  

Επιχορηγήσεις στην διάρκεια της χρήσεως  0  0  
Μείον: Αναλογούσες αποσβέσεις στην 

χρήση 
-6.357  -36.354  

Σύνολο 2.874  9.230  

 

5.18.  Προβλέψεις Προβλέψεις 
φορολογικού 

ελέγχου 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 361.238 

Σχηματισμός πρόβλεψης 2019 85.870 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2019 447.108 

Διαγραφή πρόβλεψης ανέλεγκτων 
χρήσεων 

(61.119) 

Σχηματισμός πρόβλεψης 2020 169.444 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2020 555.433 

 
   

5.19 Προμηθευτές 

  31/12/2020 31/12/2019 

Προμηθευτές 3.910.423 1.292.149 

Γραμμάτια πληρωτέα 0 0 

Επιταγές Πληρωτέες 0 377.000 

Προκαταβολές πελατών 0 0 

Καθαρές Εμπορικές υποχρεώσεις 3.910.423 1.669.149 

Οι εύλογες αξίες των 
υποχρεώσεων είναι οι παρακάτω: 

    

Προμηθευτές 3.910.423 1.292.149 

Γραμμάτια πληρωτέα 0 0 

Επιταγές Πληρωτέες 0 377.000 

Προκαταβολές πελατών 0 0 

Σύνολο 3.910.423 1.669.149 

      
Περίοδοι πληρωμής 
υποχρεώσεων 

31/12/2020 31/12/2019 

Έως 90 Ημέρες 1.594.992 1.506.399 

91-180 Ημέρες 436.798 122.750 

180-360 Ημέρες 52.547 39.999 

Άνω των 360 1.826.087 0 

Σύνολο 3.910.423 1.669.149 
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5.20. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

  

  31/12/2020 31/12/2019 

Υποχρεώσεις Φόρου εισοδήματος 197.479  161.803  

Υποχρεώσεις φόρου ΦΠΑ 152.150  131.372  

Υποχρεώσεις παρακρατούμενων 
φόρων 

8.351  4.612  

Λοιποί φόροι - τέλη 33.985  4.311  

Σύνολο 391.964  302.097  

 
 
 

5.21. Δανειακές υποχρεώσεις 

 

  31/12/2020 31/12/2019 
 Μακροπρόθεσμος δανεισμός       

Τραπεζικός δανεισμός 6.272.849 2.186.745   

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 
  

  

Τραπεζικός δανεισμός 6.890.547 8.285.591   
Μακροπρ. δανειακές 
υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση 1.883.903 825.000   

        

31 Δεκεμβρίου 2019 
1 έτος και 
λιγότερο 

Μεταξύ 2 
και 5 ετών Σύνολο 

Σύνολο δανείων 9.110.591 2.186.745 11.297.336 
31 Δεκεμβρίου 2020       

Σύνολο δανείων 8.774.450 6.272.849 15.047.300 
 

  
 

  

   

Το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας κατά την 31/12/2020 είναι 2,81%.  

 

5.22. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  31/12/2020 31/12/2019 

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις 54.177  44.730  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0  94  

Έξοδα περιόδου δεδουλευμένα 0  0  

Λοιπές υποχρεώσεις 2.239.346  687.998  

Σύνολο 2.293.522  732.821  

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων 
είναι οι παρακάτω:     

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις 54.177  44.730  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0  94  

Έξοδα περιόδου δεδουλευμένα 0  0  

Λοιπές υποχρεώσεις 2.239.346  687.998  

Σύνολο 2.293.522  732.821  

      

Περίοδοι πληρωμής υποχρεώσεων 31/12/2020 31/12/2019 

Έως 90 Ημέρες 2.293.522  732.821  

91-180 Ημέρες 0  0  

180-360 Ημέρες 0  0  

Άνω των 360 0  0  

Σύνολο 2.293.522  732.821  
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5.23. Κύκλος εργασιών 

  
  

01/01-
31/12/2020 

01/01-
31/12/2019 

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών   34.459.429  31.505.858  

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 841.415  297.953  

Σύνολο   35.300.844  31.803.811  

 

 
   

  

5.24. Έξοδα ανά κατηγορία 

Κόστος Πωληθέντων     

  

01/01-
31/12/2020 

01/01-
31/12/2019 

Αμοιβές Προσωπικού 248.513 171.262 

Παροχές Τρίτων 222.394 133.241 

Γενικά Έξοδα 1.367.282 1.722.936 

Αποσβέσεις 173.052 171.011 

Προβλέψεις 0 0 

Σύνολο 2.011.240 2.198.450 

Κόστος αποθεμάτων 28.321.159 25.479.784 

Κόστος πωληθέντων 30.332.399 27.678.234 

   Έξοδα Διάθεσης 
  

 

01/01-
31/12/2020 

01/01-
31/12/2019 

Αμοιβές Προσωπικού 484.751 298.344 

Αμοιβές Τρίτων 43 111.852 

Παροχές Τρίτων 275.367 168.588 

Γενικά Έξοδα 1.272.369 1.367.216 

Αποσβέσεις 65.470 54.585 

Προβλέψεις 142.783 97.206 

Σύνολο 2.240.783 2.097.791 

   Έξοδα Διοίκησης 
  

 

01/01-
31/12/2020 

01/01-
31/12/2019 

Αμοιβές Προσωπικού 382.221 234.115 

Αμοιβές Τρίτων 311.886 355.465 

Παροχές Τρίτων 142.909 222.590 

Φόροι Τέλη 90.617 23.927 

Γενικά Έξοδα 161.524 212.471 

Αποσβέσεις 7.901 7.249 

Προβλέψεις 0 0 

Σύνολο 1.097.059 1.055.817 

 
 
5.25. Λοιπά έσοδα- έξοδα  102.509 
 

Έσοδα   

  
1/1 - 

31/12/2020 
1/1 - 

31/12/2019 

Συναλλαγματικές διαφορές 28.094 16.086 

Επιδοτήσεις / επιχορηγήσεις 0 0 
Αναγνωρισθέντα έσοδα 
επιχορηγήσεων 193.235 36.354 

Κέρδη από πώληση παγίων 0 0 

Λοιπά 38.764 18.335   
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Σύνολο 260.093 70.775 

  
 

  

      

Έξοδα   

  

1/1 - 
31/12/2020 

1/1 - 
31/12/2019 

Συναλλαγματικές διαφορές -101.911 -26.914 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0 0 

Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 0 0 

Ζημίες από εκποίηση παγίων 0 -6.681 

Λοιπά  0 -232 

Σύνολο -101.911 -33.827 
 

 

 

5.26. Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα από:     

  
1/1 - 

31/12/2020 
1/1 - 

31/12/2019 

Πιστωτικοί Τόκοι 270 672 

Λοιπά 0 0 

  270 672 

    

      

Χρηματοοικονομικά Έξοδα από:     

  

1/1 - 
31/12/2020 

1/1 - 
31/12/2019 

Τραπεζικά δάνεια & υπεραναλήψεις 565.350 379.066 

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 0 2.881 

  565.350 381.947 

 

5.27. Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

  
1/1 - 

31/12/2020 
1/1 - 

31/12/2019 

Aποτίμηση χρεογράφων στην εύλογη 
αξία κέρδος / (ζημία)  3.875 3.291 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 40.120 0 

    43.996 3.291 
 

  

      

5.28. Φόρος εισοδήματος 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Φόρος εισοδήματος χρήσεως (328.221) (163.746) 

Αναβαλλόμενος φόρος χρήσεως 10.725 7.834 

 
 
 
Διαγραφή πρόβλεψης παραγραφεισών φορολογικά 
χρήσεων 

61.119 0 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτης χρήσεως (169.444) (85.870) 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος 
φόροι 

  0 

Σύνολο (έξοδο) / έσοδο (425.821) (241.783) 
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5.29. Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 

  31/12/2020 31/12/2019 

Αριθμός μετοχών 52.910 52.910 
      

Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής 

841.879 389.152 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 
σε κυκλοφορία 

52.910 52.910 

Βασικά κέρδη Κέρδη/(ζημίες)ανά μετοχή 
(Ευρώ ανά μετοχή) 

15,9115  7,3550  

 

 

5.30. Διόρθωση Λάθους  

Στο αναφερόμενο έτος 2020 έγινε η ακόλουθη διόρθωση λάθους, προερχόμενη από προηγούμενα έτη: 

 

Κονδύλι Κατάστασης  
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

31/12/2019 
Διόρθωση 

λάθους 

31/12/2019 

Προ 
αλλαγών 

Αναμορφωμένα 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 10.950.170 356.923 11.307.093 

Αποτελέσματα εις νέο 2.397.604 -39.326 2.358.278 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.845.211 -770.117 1.075.094 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.811.383 474.208 8.285.591 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 40.664 692.157 732.821 

 

 

5.31. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν 61 άτομα και 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 51 άτομα. 

 

5.32. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Η Εταιρεία δεν είχε ποσά εισροών και εκροών σωρευτικά καθώς και υπόλοιπα απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης με συνδεδεμένα μέρη κατά την 

έννοια του ΔΛΠ 24. 

 

5.33. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, το ξέσπασμα του COVID-19 κηρύχθηκε πανδημία από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον Μάρτιο του 2020. Τα περιοριστικά μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις ανά 

το κόσμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας επηρέασαν την οικονομική δραστηριότητα της εθνικής μας 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020                                                55 

οικονομίας. Μέχρι σήμερα η πανδημία δεν επηρέασε ουσιωδώς αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα 

της εταιρείας μας. H εκτίμηση μας είναι ότι η πρόοδος των εμβολίων ενισχύει τις προοπτικές εξόδου από 

αυτή την κρίση τη χρονιά που διανύουμε και θα οδηγήσει σε παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, χωρίς να 

υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

 

 

Αγρίνιο, 15 Μαΐου 2021 

 

 

 

                                              

                                                   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 
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