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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020 είναι εκείνη 

που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., κατά τη συνεδρίαση του την 

26η Ιουλίου 2021. Η παρούσα ετήσια Οικονομική Έκθεση είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

της εταιρείας www.hellenicgyros.gr όπου θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. 
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      ΔΔηηλλώώσσεειιςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.3556/2007) 

 

 Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπο την ως άνω ιδιότητα μας και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε, κατά τα υπό του νόμου επιτασσόμενα, 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

1) Οι ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε για την χρήση από 01.01.2020 έως 

31.12.2020 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή 

τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της  Εταιρείας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007. 

 2) Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται 

βάσει του άρθρου 4 του Νόμου 3556/2007. 

 

 

                                                       Περιστέρι Αττικής, 26 Ιουλίου 2021   

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ               ΤΟ    ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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    ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ    ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  

  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΠΧΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
(01.01.2020 - 31.12.2020) 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), αφορά την χρήση 

2020 (1.1.2020-31.12.2020). Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 

4548/2018 όπως ισχύει.  

 

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούμενα από 

τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά την χρήση 2020. 

 

1. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο 2020 σε € 20.950,67 χιλ. έναντι € 25.353,22  χιλ. στο 2019, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,36%. Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν στο 2020 σε € 737,39 χιλ. έναντι € 376,86 χιλ. στο 

2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 95,67%. 

 

Το κόστος αναλώσεως των πρώτων και βοηθητικών υλών για το έτος 2020 ανήλθε σε € 12.680,92 χιλ. έναντι  € 

17.312,83 χιλ. στο 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 26,75%. 

 

Η εξέλιξη του δείκτη αποτελέσματα εκμετάλλευσης προς πωλήσεις, παρουσιάζει αύξηση, καθώς ανήλθε θετικά 

(κέρδη) σε ποσοστό 5,63% στο 2020, έναντι κερδών 3,78% στο 2019 παρά τις ελαφρώς αυξημένες, σε σύγκριση με 

την προηγούμενη χρήση, αποσβέσεις και οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους ανάλωσης των πρώτων και 

βοηθητικών υλών, συγκριτικά με τη μείωση του κύκλου εργασιών, αλλά και στη μείωση  των αμοιβών και εξόδων 

προσωπικού και των λοιπών γενικών εξόδων. 

 

  Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν για το έτος 2020 σε € 3.785,54 χιλ., ενώ για το 2019 σε € 4.016,55 

χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,75%.   

 

  Οι αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων ανήλθαν για το έτος 2020 σε € 1.943,75 χιλ., ενώ για το 2019 σε € 1.956,08 

χιλ., παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 0,63%.  
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Τα διάφορα έξοδα τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως έξοδα μεταφορών, έξοδα ταξιδίων, έξοδα προβολής και 

διαφήμισης, κόστος υλικών άμεσης ανάλωσης, προβλέψεις εκμεταλλεύσεως, ανήλθαν για το έτος 2020 σε € 1.296,92 

χιλ., ενώ αντίστοιχα για το 2019 σε € 1.719,82 χιλ. παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε ποσοστό 24,59%. 

 

Οι αποσβέσεις για το έτος 2020 ανήλθαν σε  € 535,85 χιλ. έναντι αποσβέσεων € 515,27 χιλ. στο 2019, και 

παρουσιάζονται αυξημένες, λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποίησε η εταιρεία . 

 

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρου εισοδήματος της εταιρείας για 

το έτος 2020 ανήλθαν σε κέρδη € 1.180,33 χιλ. έναντι κερδών € 957,69 χιλ. του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

23,25%. Η αύξηση αυτή των κερδών εκμετάλλευσης οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους ανάλωσης των 

πρώτων και βοηθητικών υλών, συγκριτικά με τη μείωση του κύκλου εργασιών και επηρεάζεται επίσης, από τις 

μεταβολές των λειτουργικών εξόδων και των αποσβέσεων, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται ανωτέρω.  

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν και ανήλθαν για το έτος 2020 σε € 379,76 χιλ., ενώ αντίστοιχα για το 2019 

σε € 356,51 χιλ..  

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας  για το έτος 2020 ανήλθαν σε  € 800,77 χιλ. έναντι κερδών € 601,27 χιλ. 

του 2019. Η εξέλιξη αυτή των καθαρών κερδών προ φόρων, οφείλεται στα αντίστοιχα αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

και τα χρηματοοικονομικά έξοδα  στις  αντίστοιχες περιόδους.  

 

Τα τελικά καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας για το έτος 2020 ανήλθαν σε κέρδη  € 578,79 χιλ. έναντι 

κερδών € 384,32 χιλ. του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,60%.  

 

Οι προσθήκες παγίων περιουσιακών στοιχείων στο έτος 2019, ανήλθαν στο ποσό των € 1.093,17 χιλ. οι οποίες 

αφορούν κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων € 7,54 χιλ., αγορά μηχανημάτων € 360,65 χιλ., επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού € 95,81 χιλ. και μηχανημάτων-λοιπού ελοπλισμού υπό εκτέλεση και προκαταβολών € 629,17 χιλ.. 

  

Τα αποθέματα κυρίως πρώτες και βοηθητικές ύλες και προϊόντα έτοιμα και ημιτελή, ανήλθαν κατά την 31.12.2020 σε 

€ 2.120,42 χιλ. έναντι € 2.538,10  χιλ. την 31.12.2019.  

 

Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις κατά την 31.12.2020 ανήλθαν σε € 6.586,70 χιλ. έναντι € 7.414,51 χιλ. 

την 31.12.2019. Η μείωση των απαιτήσεων οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. Επίσης στη χρήση 2020, σχηματίσθηκε επιπλέον ποσό πρόβλεψης απομείωσης των εν λόγω 

απαιτήσεων πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων € 7,21 χιλ., με αποτέλεσμα η συνολική πρόβλεψη 

επισφαλών απαιτήσεων να ανέρχεται στις 31.12.2020 σε € 1.997,28 χιλ. έναντι € 1.990,07  χιλ. την 31.12.2019, 

εξαλείφοντας ουσιαστικά των κίνδυνο πιθανών απωλειών κατά τη ρευστοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων της 

31.12.2020. 
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Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός παρουσιάζει  μείωση και διαμορφώθηκε στο τέλος του 2020 στο ποσό των 

€ 743,27 χιλ. ενώ αντίστοιχα στο τέλους του έτους 2019 είχε διαμορφωθεί σε € 1.494,18 χιλ., συμπεριλαμβανομένου 

όμως και του μακροπρόθεσμου δανεισμού παρουσιάζει σημαντική μείωση/εξοφλήσεις δανείων € 1.321.932,02, όπως 

απεικονίζεται και στην κατάσταση ταμειακών ροών. 

 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, πλην των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων και του μακροπρόθεσμου 

δανεισμού, στο τέλος του 2020 ανήλθαν σε € 2.813,99 χιλ., έναντι € 4.009,45 χιλ. στο τέλος του έτους 2019 

παρουσιάζοντας σημαντική μείωση, η οποία οφείλεται στη μείωση των υποχρεώσεων προς εμπορικούς και άλλους 

πιστωτές καθώς επίσης και στη μείωση των φορολογικών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας, όπως προκύπτουν 

από τις ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 31.12.2020 και  31.12.2019.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 31.12.2020 31.12.2019 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1) 

Γενική Ρευστότητα 2,58 1,72 

Άμεση Ρευστότητα 2,04 1,33 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)     

Απαιτήσεων(Πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων) 
ααπαιτήσεων)απαιτήσεων) 

114,75 
 

106,74 
 

Υποχρεώσεων(Εμπορικών και άλλων πιστωτών) 52,62 
  

46,02 
  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1)   

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,00 1,36 

Συνολικές δανειακές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,58 0,76 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ     

EBITDA (σε Ευρώ) 1.716.176,50 
 
1.472.961,23 

  

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1) 

Γενική Ρευστότητα = 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ (Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων) 

Άμεση Ρευστότητα = 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα) / (Σύνολο 
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες) 

Απαιτήσεων (Πελατών και λοιπών εμπορικών 
απαιτήσεων) =  

[Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις / Πωλήσεις  τρέχουσας 
χρήσης] * 365 

Υποχρεώσεων (Εμπορικών και άλλων πιστωτών) 
= 

[Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές / Αγορές πρώτων και βοηθητικών 
υλών τρέχουσας χρήσης] * 365 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1) 

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια =  
(Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις) / (Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων) 
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Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια 

Κεφάλαια = 

(Μακροπρόθεσμα Δάνεια + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς 

Τράπεζες) / (Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων) 

 ΛΟΙΠΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ  

 EBITDA = Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

 

Η εταιρία έχει έδρα το Περιστέρι Αττικής. Οι εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα, 

διεύθυνση: Στυλιανού Γονατά 29 περιοχή Περιστέρι Αττικής.  

 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2020 

 

 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  

 

Πραγματοποιήθηκε στις 30-10-2020 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 100% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών 1.444.800), 

επί συνόλου 1.444.800 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας,  εξασφαλίζοντας καθολική απαρτία.                       

Τα θέματα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής:  

 1.  Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2019 

(01.01.2019–31.12.2019), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου 

του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2019. Επίσης η εταιρεία δεν θα 

διανείμει μέρισμα για την χρήση αυτή.  

Εγκρίθηκαν με 1.444.800 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.  

2.Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του 

έτους 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των 

Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Απηλλάγησαν με 1.444.800 δικαιώματα ψήφων, ήτοι 

ποσοστό 100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. 

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2020. 

Η συνέλευση με 1.444.800 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση 

εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2020 τον κ. Χρήστο Χήρα του Γεωργίου με Αρ. Μ ΣΟΕΛ 15241 και 

αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σκονδρογιάννη  του Χρήστου με Αρ. Μ ΣΟΕΛ 14671, μέλη και οι δύο της 

ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.  

4. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών τών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2019 και προέγκριση και 

προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2020. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2019 με 1.444.800 δικαιώματα 

ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.  

 Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2020 και μέχρι την 30/6/2020, 

με 1.444.800 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. 

5. Έγκριση παροχής δικαιώματος στο Δ.Σ. για τη χορήγηση επιπλέον αμοιβών στο προσωπικό, σε στελέχη της 

εταιρείας και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του ποσού των 250.000,00 ευρώ. Εγκρίθηκε με 1.444.800 

δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. 
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Επίσης εγκρίθηκαν οι δαπάνες του προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου που πραματοποιήθηκαν για την 

εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας στη χρήση 2019 και προεγρίθηκε η κάλυψη παρόμοιων δαπανών για τη χρήση 

2020 και μέχρι την 31/12/2020, με 1.444.800 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% των παρευρισκομένων στη 

Γενική Συνέλευση. 

6. Επι των άλλων θεμάτων και ανακοινώσεων η συνέλευση με 1.444.800 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  100% 

των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ελεγκτή για τη χορήγηση της έκθεσης φορολογικής 

συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 65Α Ν. 4174/2013, για τη χρήση 2020 τον κ. Χρήστο Χήρα του Γεωργίου με 

Αρ. Μ ΣΟΕΛ 15241 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σκονδρογιάννη  του Χρήστου με Αρ. Μ ΣΟΕΛ 

14671, μέλη και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. 

 

Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσεως 2019, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 

Σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2019, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές 

σύμφωνα με το αρθρο παρ. 65Α Ν. 4174/2013, για την Εταιρεία εκδόθηκε  φορολογικό  πιστοποιητικό  με 

συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

 

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. 

  Οι σημαντικές συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη, που αφορούν την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2020 

έως 31 Δεκεμβρίου 2020, συνίστανται σε πληρωμές αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 230.044,51. Επίσης την 31.12.2020 οι υποχρεώσεις προς τα 

διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέρχονται στο ποσό των 3.116,95 €. Δεν υπάρχουν 

άλλες συναλλαγές, με άλλα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτές ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.  

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

- Η Εταιρεία στην διάρκεια της κλειομένης χρήσης 2020 απασχόλησε κατά μέσο όρο 161 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, 

καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής 

ειρήνης. 

Η Εταιρεία καθημερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, 

προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας. 

 Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. 

Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει την 

προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του 

κοινού. 

 

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ. 
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Οι βασικοί στόχοι της διοίκησης για το  2021 είναι: 

- Η γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον Ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη και αύξηση 

των πωλήσεων της, σε συνδυασμό με την παραγωγή των βελτιωμένων ποιοτικά νέων προϊόντων, τα οποία 

προέκυψαν με την ολοκλήρωση  των νέων επενδυτικών προγραμμάτων. 

- Διαρκή βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων, από το τμήμα ερευνών και ανάπτυξης 

της εταιρείας. 

- Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων.  

 

7. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ  2021. 

 Πιστωτικός κίνδυνος 

 Η διασπορά των απαιτήσεων από πωλήσεις, σε μεγάλο πλήθος πελατών, ελαχιστοποιεί τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 Η Διοίκηση της Εταιρείας με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών 

λαμβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται εξετάζοντας κατά 

περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. 

 Στόχος της Διοίκησης είναι η μείωση του χρόνου πίστωσης των πελατών της εταιρείας. Η μείωση αυτή θα 

επιφέρει θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των ταμειακών ροών, αποκλεισμό τυχόν επισφαλών απαιτήσεων, 

μείωση τραπεζικού δανεισμού. 

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η ενηλικίωση του υπολοίπου πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων όπως 

διαμορφώθηκε την 31.12.2020 και αντίστοιχα την 31.12.2019: 

 

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2020 31.12.2019 

1-30 ημέρες 1.829.350,10 1.347.373,07 

31-60 ημέρες 859.217,03 867.864,70 

61-90 ημέρες 642.704,00 1.894.666,04 

91-120 ημέρες 353.225,96 1.019.807,02 

121-180 ημέρες 493.550,36 492.208,83 

181-360 ημέρες 644.052,46 565.647,75 

>360 ημέρες 3.761.879,08 3.217.009,16 

Σύνολο απαιτήσεων κατά πελατών 8.583.978,99 9.404.576,57 

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αξίας απαιτήσεων -1.997.281,51 -1.990.065,68 

Σύνολο 6.586.697,48 7.414.510,89 

 

Επιτοκιακός κίνδυνος 

Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός την 31.12.2020 ανέρχεται στο ποσό των € 743.266,15 ευρώ και τα 

επιτόκια των βραχυπρόθεσμων δανείων μας που είναι όλα σε νόμισμα ευρώ διαπραγματεύονται κάθε εξάμηνο, 

μειώνοντας τον επιτοκιακό κίνδυνο. Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός την 31.12.2020 ανέρχεται στο ποσό 

των € 4.610.801,39, εκ του οποίου ποσό € 429.551,39 αφορά σε υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση.  
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Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τον κίνδυνο αγοράς ο μόνος ο οποίος επηρεάζει την εταιρεία είναι ο 

κίνδυνος επιτοκίου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και 

των ιδίων κεφαλαίων σε μία μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του ±1%. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε μεταβολές επιτοκίων 

(ποσά χρήσης 2020)                           +1% (Αύξηση επιτοκίου)          Πρόσθετη επιβάρυνση € 53.540,68 

                                                         -1%   (Μείωση επιτοκίου)                            Όφελος € 53.540,68 

 Κίνδυνος ρευστότητας  

Η εταιρεία διαθέτει επαρκή δείκτη ρευστότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας 

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 2,58. Η διαχείρηση της ρευστότητας 

επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων από τις προβλεπόμενες εισπράξεις 

πελατών της και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις και διαχειρίζεται τους κινδύνους που 

μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες 

τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Η εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιο τρόπο ώστε 

να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών.  

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Υπάρχει μικρός όγκος συναλλαγών σε νόμισμα εκτός Ευρώ. Οι υπόλοιπες συναλλαγές, καθώς και οι δανειακές 

υποχρεώσεις διενεργούνται σε Ευρώ και συνεπώς υπάρχει περιορισμένος συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 & 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 

3556/2007. 

 

Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  

 Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα 

τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.334.400,00 Ευρώ), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα 

τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (1.444.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00 ευρώ) η κάθε μία. Οι 

μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του 

κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που 

προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:  

• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας.  

Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και λοιπών πιστωτικών 

κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη, διανέμεται στους 

μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος ή η μη διανομή μερίσματος  αποφασίζεται  από  

τη  Γενική  Συνέλευση των μετόχων και με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.  
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Μέρισμα  δικαιούται  κάθε  μέτοχος,  κατά  την  ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα 

κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός των νομίμων προθεσμιών  από  την  ημερομηνία  της  Τακτικής  

Γενικής  Συνέλευσης  που  ενέκρινε  τις  ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις.  Ο  τρόπος  και  ο  τόπος  καταβολής  

ανακοινώνεται  μέσω  του  Τύπου.  Το  δικαίωμα  είσπραξης  του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό 

περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του 

η Γενική Συνέλευση.  

•  Το  δικαίωμα  ανάληψης  της  εισφοράς  κατά  την  εκκαθάριση  ή,  αντίστοιχα,  της  απόσβεσης  κεφαλαίου  που 

αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση.  

• το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά, 

συμπεριλαμβανόμενης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα 

μετατροπής σε μετοχές και την ανάληψη νέων μετοχών.  

• το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

•  το  δικαίωμα  συμμετοχής  στη  Γενική  Συνέλευση,  το  οποίο  εξειδικεύεται  στα  εξής  επιμέρους  δικαιώματα: 

Νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.  

• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.   

 

Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας  

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της 

περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.  

 

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 έως 

11 του ν. 3556/2007 

 Κατά την 31.12.2020, οι κάτωθι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατείχαν  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  5% του 

συνολικού αριθμού  των μετοχών της Εταιρείας: 

 

Ονοματεπώνυμο                                     Αριθμός Μετοχών                   Άμεση 

                                                           και διακαιωμάτων ψήφου        συμμετοχή 

RECODO LTD                                                  1.076.376                             74.50% 

TANACA HOLDINGS LTD                                    368.424                              25.50% 

ΣΥΝΟΛΑ                                                         1.444.800                            100.00% 

 

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου  

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου  
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Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις 

μετοχές της.  

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας  

Δεν  είναι  γνωστή  στην  Εταιρεία  η  ύπαρξη  συμφωνιών  μεταξύ  των  μετόχων  της,  οι  οποίες  συνεπάγονται 

περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις 

μετοχές της.  

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού  

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα 

στον Ν. 4548/1920.  

 Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών  

 

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1, 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου 12 παρ. δ του Ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την 

έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3 )του 

συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του 

κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω 

εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη 

Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.  

 

Β) Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά βάσει του Ν. 

4548/1920. 

 

 Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε   περίπτωση 

αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης  

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο 

της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.  

 Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας  

 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες 

να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή 

τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.  

 

8  Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

8.1 Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 
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i) Θωμάς – Αλέξανδρος Ζύμνης του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

ii) Στυλιανός Σκαρίμπας του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος. 

iii) Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

iv) Ιωάννης Γιαννουλόπουλος του Φωτίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

v) Παναγιώτης Μητρόπουλος του Ιωάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που 

πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2017 και η θητεία του είναι τετραετής, ισχύουσα μέχρι την 28η Ιουνίου 2021. Η 

θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 85 παραγρ.1 Ν. 4548/2018, παρατείνεται 

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και 

μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

                                                              Περιστέρι Αττικής, 26 Ιουλίου 2021 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ               ΤΟ    ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
            

 

 
 

 
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

        ΑΔΤ ΑΙ 018171                                     ΑΔΤ ΑΕ 734569               Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0029546/Α’ΤΑΞΗΣ 
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ΈΈκκθθεεσσηη  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

 

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

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη  τη διάρκεια του διορισμού μας, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

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

δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 

του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

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 
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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 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 

Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

 

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

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

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

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό 

υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 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 τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

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

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

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

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

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

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

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

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

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
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Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

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

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

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

παρουσίαση. 

 

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

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

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

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

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

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

Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

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

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

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον  έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2021 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΗΡΑΣ 

 

 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15241 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΑΑ..ΚΚααττάάσστταασσηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς    

    

ΠΠοοσσάά  σσεε  εευυρρώώ  

 
 

Σημείωση 

   31-Δεκ-20    31-Δεκ-19 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  3 8.264.904,49 9.324.649,61 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4 37.960,66 49.533,68 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  25.950,12 31.674,13 

  
8.328.815,27 

 
9.405.857,42 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα 5 2.120.422,23 2.538.100,36 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 6 6.586.697,48 7.414.510,89 

Λοιπές Απαιτήσεις 7 165.112,85 214.984,79 

Προκαταβολές 8 166.128,59 178.480,84 

Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 9 1.232.174,87 814.694,38 

  10.270.536,02 11.160.771,26 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  18.599.351,29 20.566.628,68 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό Κεφάλαιο 10 4.334.400,00 4.334.400,00 

Λοιπά αποθεματικά 11 572.285,23 564.251,11 

Κέρδη εις νέον  4.388.107,42 3.833.581,02 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  9.294.792,65 8.732.232,13 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δάνεια  17 4.181.250,00 4.200.001,00 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 14 579.328,61 632.396,43 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13 432.301,44 407.910,42 
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Προβλέψεις για παροχές στο Προσωπικό 12 124.869,00 108.637,00 

  
5.317.749,05 

 
    5.348.944,85 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 15 1.806.155,66 2.213.047,51 

Δάνεια Τραπεζών 16 743.266,15 1.494.175,49 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 

18 348.042,43 514.982,96 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 19 659.793,96 1.281.422,66 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση  429.551,39 981.823,07 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 
3.986.809,59 

18.599.351,29 
6.485.451,69 

20.566.628,68 

  

ΒΒ..ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  
    

Ποσά σε ευρώ Σημείωση 
     01/01/20 

 31/12/20 

     01/01/19 

 31/12/19 

Πωλήσεις   20 20.950.667,06 25.353.224,41 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   20 737.393,44 376.855,88 
Μεταβολές στα αποθέματα  -264.754,78 748.158,16 

Κόστος αναλώσεως πρώτων υλών  -12.680.924,97 -17.312.829,39 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   21 -3.785.536,69 -4.016.545,82 

Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων   22 -1.943.748,15 -1.956.078,14 

Λοιπά Έξοδα   23 -1.296.919,41 -1.719.823,87 
Αποσβέσεις    24 -535.850,19 -515.274,30 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  1.180.326,31 957.686,93 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα   25 -379.760,94 -356.508,26 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα   25 206,67 95,16 

Καθαρά κέρδη/ζημίες προ φόρων  800.772,04 601.273,83 
Φόρος εισοδήματος   26 -197.588,51 -170.205,86 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων  0,00 -123.305,60 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος   26 -24.391,01 76.556,90 

Καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης μετά από φόρους   578.792,52 384.319,27 

 
Αποδιδόμενο σε μετόχους μητρικής 

 
578.792,52 384.319,27 

Κέρδη (Ζημία) ανά μετοχή 27 0,4006 0,2660 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους:    
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
   

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία 

 -16.232,00 32.438,43 

Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων  -16.232,00 32.438,43 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους  562.560,52 416.757,70 

Κατανέμεται σε ιδιοκτήτες μητρικής  562.560,52 416.757,70 

Δικαιώματα μειοψηφίας  0,00 0,00 

Βασικά καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης ανά μετοχή 
που αναλογούν στους μετόχους 

 0,389 0,288 

  

ΓΓ..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  

ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
     

   

Ποσά σε ευρώ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

     Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη/ζημίες   
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 4.334.400,00  0,00  799.932,26 3.181.142,17 8.315.474,43 
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Αύξηση /(Μείωση) Μετοχικού 

Κεφαλαίου 
-  -  

 

        0,00 
Καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους  
01/01 - 31/12/19 

- - -      384.319,27      384.319,27 

Αποθεματικά από διάθεση κερδών      21.722,83 -21.722,83          0,00 

Εσωτερικές μεταφορές   -289.842,41 289.842,41          0,00 

Δαπάνες απευθείας στην καθαρή θέση - -    32.438,43          0,00        32.438,43 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 4.334.400,00  0,00  564.251,11 3.833.581,02 8.732.232,13 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 4.334.400,00  0,00  564.251,11 3.833.581,02 8.732.232,13 

Καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους  
01/01 - 31/12/20 

- - -      578.792,52      578.792,52  

Αποθεματικά από διάθεση κερδών      24.266,12 -24.266,12          0,00 

Εσωτερικές μεταφορές              0,00            0,00 0 

Δαπάνες απευθείας στην καθαρή θέση - - 
   -16.232,00 
 

         0,00 
      -16.232,00 

 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 4.334.400,00  0,00  572.285,23 4.388.107,42 9.294.792,65 

 
 
Δ. Κατάσταση ταμειακών ροών 
Ποσά σε ευρώ (Έμμεση μέθοδος) 

   31/12/20 31/12/19 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη/ζημίες προ φόρων 800.772,04 601.273,83 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 535.850,19 515.274,30 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων -53.067,82 -52.455,75 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -206,67 -95,16 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 379.760,94 356.508,26 

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

  

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 417.678,13 -987.032,69 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 890.037,60 -1.385.956,38 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.195.461,08 1.354.039,00 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -379.760,94 -356.508,26 

Καταβεβλημένοι φόροι -197.588,51 -293.511,46 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.198.013,88 -248.464,31 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 541.191,96 -1.097.522,61 

Εισπραχθείσες Επιχορηγήσεις 0,00 0,00 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 206,67 95,16 

Μερίσματα εισπραχθέντα  0,00 0,00 
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Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 541.398,63 -1.097.427,45 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 

 

0,00 

 

 

1.620.008,33 

 

Εξοφλήσεις δανείων -1.321.932,02 0,00 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.321.932,02 1.620.008,33 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 

417.480,49 274.116,57 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 814.694,38 540.577,51 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
1.232.174,87 

 
814.694,38 

 
  

11..  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα    

  

11..11  ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  

 

Η Εταιρία «ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το έτος 2001 (Φ.Ε.Κ. 6545/27.07.2001 δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με έδρα 

το Δήμο Περιστερίου του Νομού Αττικής. Η Εταιρία ως Ανώνυμη Εταιρία συστάθηκε στις 26 Ιουλίου 2001 με την υπ’ 

αριθμό 22712/2001 απόφαση Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό 

της όπως καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμό 2508/2001 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αργυρώς Σεργάκη - 

Παπαδογιάννη, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 2536/2001 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου με την 

επωνυμία «Βιομηχανία και Εμπορία Γύρου και Κρεατοσκευασμάτων Α.Ε.». Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.6.2013 

αποφάσισε την αλλαγή της Επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 1 του 

καταστατικού ως εξής:  

« ΑΡΘΡΟ 1 »  

Σύσταση – Επωνυμία 

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία » και το διακριτικό τίτλο  

«Ελβίδα»  . 

 

  Η Εταιρία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αττικής με αριθμό Μητρώου 

49535/01/B/01/456. Με την υπ’ αριθμό Πρωτ. 2263/8.5.2006 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (Δ/νση Ανάπτυξης) 

και την υπ’ αριθμό Πρωτ. 6531/16.7.2014 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νση Ανάπτυξης), χορηγήθηκε στην 

Εταιρία άδεια λειτουργίας του βιομηχανοστασίου (Παραγωγής προϊόντων κρέατος – πουλερικών και 

κρεατοσκευασμάτων), αόριστης διάρκειας. 

  Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζουν από τη δημοσίευση του Καταστατικού της 

στο υπ’ αριθμό 64545/27.07.2001 Φ.Ε.Κ. και λήγει το 2051. 

  Στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρίας ορίζεται ο σκοπός της Εταιρίας που είναι: 
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1. Η εισαγωγή και εμπορία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, ψαριών, και λοιπών συναφών ειδών 

καθώς και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία κρεατοσκευασμάτων, κοτοσκευασμάτων και εδεσμάτων γενικά για 

την τροφοδοσία εν γένει Super Market καταστημάτων εστιατορίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αλλά και γενικά 

η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον προπεριγραφόμενο σκοπό και κατατείνει στην 

ευόδωσή του. 

2. Η δημιουργία και η εκμετάλλευση επιχειρήσεων γενικά και παρεμφερών καταστημάτων πωλήσεως κρεάτων, 

πουλερικών – εδεσμάτων και η συμμετοχή σε διάφορες τουριστικές δραστηριότητες σε σχέση με τα τρόφιμα. 

3. Η αντιπροσώπευση, εμπορία, εισαγωγή ειδών τροφίμων ή άλλων προϊόντων ή εμπορευμάτων από το εξωτερικό 

και πρός το εξωτερικό, που έχουν σχέση με τη λειτουργία επισιτιστικών μονάδων. 

4. Η τροφοδοσία διαφόρων οργανισμών ή επιχειρήσεων με προϊόντα εστιάσεως (CATERING). 

5. Η κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού, η εγκατάσταση βιομηχανικών 

μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και η επισκευή μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού. 

Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία είναι ο κλάδος της Επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος 

(Κ.Α.Δ.-10110000). 

 

  Η εταιρία έχει έδρα το Περιστέρι Αττικής. Οι εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα, 

διεύθυνση: Στυλιανού Γονατά 29 περιοχή Περιστέρι Αττικής. 

Ο αριθμός (μέσος όρος) του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 31η  Δεκεμβρίου 2019 

ήταν 161 και 151 άτομα αντίστοιχα. 

  Η διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας είναι www.hellenicgyros.gr Η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2020 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την χρήση 

2019), εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 26η Ιουλίου 2020. Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας είναι ο κ. Θωμάς Αλέξανδρος Ζύμνης και Διευθύνων Σύμβουλος αυτού ο κ. Στυλιανός 

Σκαρίμπας. 

 
11..22  ΦΦύύσσηη  ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν    

 

Η εταιρεία «ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ» δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία γύρου και λοιπών 

κρεατοσκευασμάτων (σουβλάκια, μπιφτέκια, σουτζουκάκια, κοτομπουκιές κλπ) χονδρικώς. Άλλες πωλήσεις της 

Εταιρείας αφορούν περιορισμένης έκτασης πωλήσεις σε εμπορεύματα, παραπροϊόντα της παραγωγής, υλικά 

συσκευασίας και άλλα προϊόντα. 

Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της εταιρείας διατίθεται σε καταστήματα εστίασης, κυρίως ψητοπωλεία αλλά 

και καφετέριες, εστιατόρια, snack bar κλπ. Η διανομή γίνεται είτε απευθείας με το ιδιόκτητο δίκτυο διανομής της 

εταιρείας είτε μέσω χονδρεμπόρων. 

 

22..  ΟΟιι  σσηημμααννττιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ηη  εεττααιιρρεείίαα      
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22..11..  ΠΠλλααίίσσιιοο    κκααττάάρρττιισσηηςς  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 1606/2002 και του Ν. 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

3301/2004) οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή 

εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1 

Ιανουαρίου 2005 και κατόπιν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ). 

Προαιρετικά μπορούν να συντάσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα ανωτέρω Πρότυπα και οι μη 

εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών εταιρείες.  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 

τροποποιηθεί και με βάση την αρχή της συνέχισης της Εταιρείας (going concern). Η ετοιμασία των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων 

και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Επίσης 

απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό 

αναφορά. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσεως 2020, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019 

που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., καθότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωμένη 

ενημέρωση στον αναγνώστη. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και οι αναφορές που τις 

συνοδεύουν, ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά 

γεγονότα σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει 

ευθύνη εάν αλλάξουν τα γεγονότα ή οι υποθέσεις που αφορούν σε μελλοντικά γεγονότα σαν αποτέλεσμα νεότερης 

πληροφόρησης περί αυτών των μελλοντικών γεγονότων ή εξ άλλης αιτίας. 

  

22..22  ΥΥιιοοθθέέττηησσηη  ΝΝέέωωνν  κκααιι  ΑΑννααθθεεωωρρηημμέέννωωνν  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΠΠρροοττύύππωωνν  

 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2020, 

δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, 

ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν 

έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2020. 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2020 

 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 
2018) 
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Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό 

πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και των 

εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικονομικές 

καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής μεταξύ λογιστικών 

πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να 

ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις 

παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται 

προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού 

πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

 
Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 

1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο νέος 

ορισμός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή ανακριβούς 

γνωστοποίησής της εύλογα θα αναδενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν παραδείγματα 

περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας. Ο ορισμός του σημαντικού, 

που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι 

πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί 

το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις 

Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα 

πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 
ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» Φάση 1η 
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Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική αναφορά από τη μεταρρύθμιση των 

επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με 

εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες εξαιρέσεις στις απαιτήσεις 

της λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση 

και επιμέτρηση και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε 

οι επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια 

αναφοράς επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της μεταρρύθμισης του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 

Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις ταμειακών ροών,  

Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο αντιστάθμισης,  

Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.  

 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να καθορίσουν 

κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Ο 

τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι η 

παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή 

μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, 

μέλη ή συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία 

αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε 

ενδεικτικά παραδείγματα. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 

πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις μισθωμάτων που σχετίζονται με την επιδημία του 

κορωναϊού 
 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 εξέδωσε 

την 28 Μαΐου 2020 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους μισθωτές να μην 

λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης εάν είναι άμεση συνέπεια του COVID-19 και 

πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τους εκμισθωτές. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020. 

Πρόωρη εφαρμογή επιτρέπεται, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων ή ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που δεν είχαν εγκριθεί προς δημοσίευση την 28 Μαΐου 2020. 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 
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Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 
ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια – (Τροποποίηση) αναβολή του ΔΠΧΑ 9 (εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 

2020) 

 
Με την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής κατά δύο έτη, σε ετήσιες περιόδους 

αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να επιτρέψει χρόνο για την ομαλή υιοθέτηση 

του τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερες ασφαλιστικές 

οντότητες να εφαρμόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον τροποποιήθηκε το ΔΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι 

ασφαλιστικές οντότητες να μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα παράλληλα με το ΔΠΧΑ 

17. 

 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Φάση 2η 
 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε την «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» - 

Φάση 2 με τροποποιήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές 

αναφορές μετά τη μεταρρύθμιση ενός δείκτη αναφοράς επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασής του με 

εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2021, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  
 

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και 

παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά 

στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

- αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

- προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και  

εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. 
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
 

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με την 

τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα δικαιώματα 

κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της 

Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» -  Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη χρήση 

 
Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού 

στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης 

του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα και οι δαπάνες παραγωγής αυτών 

των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται μειωτικά στο κόστος κτήσης 

των παγίων.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο» 
 

Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 3)» με 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» που ενημερώνουν μια αναφορά στο ΔΠΧΑ 3 χωρίς να 

αλλάξουν τις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

 

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία» 
- Επαχθείς συμβάσεις-Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

 
Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον προσδιορισμό του κόστους 

εκπλήρωσης μιας σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύμβαση είναι επαχθής. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 

«το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της 

σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει 

επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά 

απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 

περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις λογιστικών 

πολιτικών 

 
Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 με την οποία 

διευκρίνισε ότι: 
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- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8. 

- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές πολιτικές 

είναι σημαντικές όταν μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές ανάλογα με τη φύση κάποιων 

συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με σημαντικές 

συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικά στο σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις 

χρειάζονται προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική είναι πιο χρήσιμη 

στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την τυποποιημένη πληροφορία ή τη σύνοψη των 

διατάξεων των ΔΠΧΑ.  

- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροφόρηση για τις 

λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση για τις 

λογιστικές πολιτικές. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη» - Ορισμός 

Λογιστικών εκτιμήσεων 
 

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 8 με την οποία:  

- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται 

σε αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους. 

- Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

να αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική οντότητα 

αναπτύσσει μία λογιστική εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και 

υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης και 

δεδομένα. 

- Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το γεγονός αυτό από 

τη φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι μεταβολές στα 

δεδομένα ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν σχετίζονται με 

διόρθωση λάθους.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

 
Την 14η Μαΐου 2020, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που περιέχουν τις 

ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες εφαρμόζονται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 
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ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς -  Πρώτη 

εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρική 
 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει τις παραγράφους Δ16(α) του ΔΠΧΑ 1 ώστε να επιμετρήσει 

σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά  που αναφέρθηκαν από τη μητρική της, τα οποία 

είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της μητρικής στα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα Αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων 

 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν εφαρμόζει το τεστ του 10% της 

παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει μια χρηματοοικονομική 

υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν μεταξύ της οντότητας 

(δανειζόμενη) και του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν είτε από την 

οντότητα ή το δανειστή για λογαριασμό άλλου μέρους.  

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - κίνητρα μίσθωσης 
 

Η τροποποίηση στο Παράδειγμα 13 που συνοδεύει το ΔΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγμα την παρουσίαση την 

αποζημίωση για βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο από τον εκμισθωτή με σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε 

σύγχυση σχετικά με τον λογιστικό  χειρισμό των  κινήτρων μίσθωσης που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα 

κίνητρα μίσθωσης παρουσιάζονται στο παράδειγμα.  

ΔΛΠ 41 Γεωργία Φορολογία στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας  

Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να μην περιλαμβάνουν τις 

ταμειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας 

την τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13.  

  

22..33  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηη  κκααττάά  ττοομμέέαα..  

 
Οι δραστηριότητες της εταιρίας, με δεδομένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά κυρίως στην Ελλάδα και είναι 

ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός και επιχειρηματικός τομέας. 

 
22..44  ΕΕννσσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα  

α) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια.  

Αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες 

δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής 

αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία 

και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα, όταν γίνονται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την 

σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτιριακές εγκαταστάσεις  40 - 50 χρόνια 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 10 - 20 χρόνια 
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Μεταφορικά μέσα  10 - 15 χρόνια 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός 5 - 10 χρόνια 

Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

 

22..55  ΆΆϋϋλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα    

Λογισμικό 

 Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την 

σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 5 έως 10 

χρόνια. 

22..66  ΑΑπποομμεείίωωσσηη  ααξξίίααςς  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  

 
Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις 

ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας 

μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως 

έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 

 
22..77  ΑΑπποοθθέέμμαατταα  

 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 

κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού (ετήσιου). Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο 

κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης 

των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου 

συντρέχει περίπτωση. 

22..88  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  ππεελλάάττεεςς  

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, 

αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται 

όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με 

βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως 

έξοδο στα αποτελέσματα. 

22..99  ΤΤααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ιισσοοδδύύννααμμαα  

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 
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22..1100  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  σσεε  ξξέένναα  ννοομμίίσσμμαατταα  

 
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία 

που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, τα νομισματικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με 

την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν 

από την μετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

 

22..1111  ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο    

 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την 

αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με 

την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. 

Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται 

αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος 

ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν 

συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

22..1122    ΔΔααννεειισσμμόόςς  

 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση 

της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

  

22..1133    ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννοοςς  φφόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς    

 
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 περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το 

χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

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

φορολογική απαίτηση. Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημίες που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους 

καθώς και οι φορολογικές πιστώσεις στην εταιρεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Η 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνεται κατά την 

έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την 

αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 
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22..1144    ΠΠααρροοχχέέςς  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

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

δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με τον Ν. 2112/20 και Ν. 3026/54 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από το 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 benefit plan) με βάση το τροποποιημένο 

Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές στους εργαζόμενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική 

μέθοδο αποτίμησης της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 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 αναδιάρθωση ή η τερματική παροχή, 

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

 

22..1155  ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς    

 
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα γεγονότων 

του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της 

υποχρέωσης. 

22..1166  ΑΑννααγγννώώρριισσηη  εεσσόόδδωωνν  

 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους 

ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
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(α) 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. 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

(γ) Έσοδα από δικαιώματα. 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάσει του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών συμβάσεων. 

  

22..1177  ΔΔιιααννοομμήή  μμεερριισσμμάάττωωνν  

 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 

διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

  

22..1188  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ--ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν υπόκειται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο λόγω της μεγάλης διασποράς των πωλήσεων. 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων. 

(γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.  

Η εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των 

επιτοκίων. 

Ομοίως δεν υπάρχει κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων από τα δάνεια με δεδομένο ότι τα τραπεζικά δάνεια της 

εταιρείας είναι μεταβλητού επιτοκίου. 

Πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε σταθερό επιτόκιο. 

 
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν 

υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 

12 μήνες. 

22..1199        KKρρααττιικκέέςς  ΕΕππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  

 
Οι επιχορηγήσεις αφορούν την επιδότηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται 

στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι 

λήψης της θα τηρηθούν. 

Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στην κατάσταση 
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αποτελεσμάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων παγίων, 

αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων αποσβέσεων.  

  

33..ΕΕννσσώώμμαατταα  ΠΠάάγγιιαα  ΠΠεερριιοουυσσιιαακκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  

 

 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια & 
Κτιριακές 
Εγκ/σεις 

Μηχανήματα & 
μηχ/κος 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

Εξοπλισμός 

Προκαταβολές. 
Για αγορά 

παγίων- Πάγια 
υπό κατασκευή Σύνολο 

01.01.2019               

Κόστος ή εκτίμηση 1.356.367,43 4.155.922,11 5.433.619,75 367.740,01 1.159.697,23 165.921,39 12.639.267,92 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -1.188.879,36 -1.831.498,45 -157.408,55 -706.361,00 0,00 -3.884.147,36 

Αναπόσβεστη αξία 1.356.367,43 2.967.042,75 3.602.121,30 210.331,46 453.336,23 165.921,39 8.755.120,56 

01.01 – 31.12.2019               
Υπόλοιπο έναρξης 1.356.367,43 2.967.042,75 3.602.121,30 210.331,46 453.336,23 165.921,39 8.755.120,56 

Προσθήκες 0,00 4.400,39 439.267,55 0,00 194.355,08 738.960,78 1.376.983,80 

Πωλήσεις ή μεταφορές 0,00 0,00 -190.753,08 0,00 -29.200,40 -91.275,86 -311.229,34 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -103.952,31 -290.706,99 -27.186,62 -77.428,46 0,00 -499.274,38 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 2.240,23 0,00 808,74 0,00 3.048,97 

Αναποσβ. αξία 31.12.2019 1.356.367,43 2.867.490,83 3.562.169,01 183.144,84 541.871,19 813.606,31 9.324.649,61 

31.12.2019        
Κόστος ή εκτίμηση 1.356.367,43 4.160.322,50 5.682.134,22 367.740,01 1.324.851,91 813.606,31 13.705.022,38 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -1.292.831,67 -2.119.965,21 -184.595,17 -782.980,72 0,00 -4.380.372,77 

Αναπόσβεστη αξία 1.356.367,43 2.867.490,83 3.562.169,01 183.144,84 541.871,19 813.606,31 9.324.649,61 

01.01 – 31.12.2020        
Υπόλοιπο έναρξης 1.356.367,43 2.867.490,83 3.562.169,01 183.144,84 541.871,19 813.606,31 9.324.649,61 

Προσθήκες 0,00 7.540,00 360.653,02 0,00 95.806,22 629.175,32 1.093.174,56 

Πωλήσεις ή μεταφορές 0,00 0,00 -231.591,47 0,00 -840,00 -1.434.166,55 -1.666.598,02 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -104.133,73 -295.063,63 -27.186,63 -92.893,18 0,00 -519.277,17 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 32.458,51 0,00 497,00 0,00 32.955,51 

Αναποσβ. αξία 31.12.2020 1.356.367,43 2.770.897,10 3.428.625,44 155.958,21 544.441,23 8.615,08 8.264.904,49 

 

 
44..  ΆΆϋϋλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

  
  

01.01.2019  

Κόστος ή εκτίμηση 253.271,66 
Σωρευμένες αποσβέσεις -214.619,99 

Αναπόσβεστη αξία 38.651,67 
01.01 – 31.12.2019  

Υπόλοιπο έναρξης 38.651,67 

Προσθήκες 26.525,23 
Αποσβέσεις περιόδου -15.643,22 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 
Αναποσβ. αξία 31.12.2019 49.533,68 

31.12.2019  
Κόστος ή εκτίμηση 279.796,89 

Σωρευμένες αποσβέσεις -230.263,21 

Αναπόσβεστη αξία 49.533,68 
01.01 – 31.12.2020  

Υπόλοιπο έναρξης 49.533,68 
Προσθήκες 5.000,00 

Πωλήσεις 0,00 
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Αποσβέσεις περιόδου -16.573,02 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 
Αναποσβ. αξία 31.12.2019 37.960,66 

  

  

55..  ΑΑπποοθθέέμμαατταα  

  31/12/20 31/12/19 31/12/16 31/12/15 

Α Ύλες 624.366,82 835.233,70 835.233,70 168.984,35 
Βοηθητικές ύλες 289.785,32 226.189,58 226.189,58 153.263,61 

Υλικά συσκευασίας 0,00 0,00 0,00  

Εμπορεύματα 0,00 0,00 0,00 2.397,08 

Προϊόντα 1.203.048,95 1.467.803,73 1.467.803,73 543.336,04 

Είδη Συσκευασίας 3.221,14 8.873,35 8.873,35 1.609,69 
     

Σύνολο 2.120.422,23 2.538.100,36 2.538.100,36 869.590,77 

  

 
66..ΠΠεελλάάττεεςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  εεμμπποορριικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  

  31/12/20 31/12/19 

Απαιτήσεις από Πελάτες 6.207.006,94 6.479.482,58 

Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου  90.521,77  225.021,77  

Επιταγές εισπρακτέες στις Τράπεζες 0,00  153.633,96  

Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση 416.484,60  333.684,60  

Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου 868.617,28  1.266.545,77  

Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 894.942,77  862.127,33  

Επισφαλείς πελάτες και χρεώστες σε καθυστέρηση 106.405,63 84.080,56 

Μείον:Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων -1.997.281,51  -1.990.065,68  

Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων  0,00 0,00 

Σύνολο 6.586.697.48 7.414.510,89 

 

Η εύλογη αξία των εμπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες. 

Στην χρήση 2020 σχηματίστηκε πρόβλεψη απομείωσης των εν λόγω απαιτήσεων από πελάτες στο ποσό των 

7.215.83 ευρώ, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης και ειδικότερα του λογαριασμού «Λοιπά έξοδα». Έτσι 

σωρευτικά μέχρι την 31.12.2020, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων συνολικού ποσού 

1.997.281.51 ευρώ. 

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η ενηλικίωση του υπολοίπου πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων όπως 

διαμορφώθηκε την 31.12.2020 και αντίστοιχα την 31.12.2019: 

 

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2020 31.12.2019 

1-30 ημέρες 1.829.350,10 1.347.373,07 

31-60 ημέρες 859.217,03 867.864,70 

61-90 ημέρες 642.704,00 1.894.666,04 

91-120 ημέρες 353.225,96 1.019.807,02 

121-180 ημέρες 493.550,36 492.208,83 

181-360 ημέρες 644.052,46 565.647,75 

>360 ημέρες 3.761.879,08 3.217.009,16 

Σύνολο απαιτήσεων κατά πελατών 8.583.978,99 9.404.576,57 
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Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αξίας απαιτήσεων -1.997.281,51 -1.990.065,68 

Σύνολο 6.586.697,48 7.414.510,89 

 

 

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, μειωμένες 

κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

είσπραξης απαιτήσεων πέραν του έτους επιβάλλονται νόμιμες επιβαρύνσεις. Μέρος των απαιτήσεων από εμπορικές 

δραστηριότητες είναι σε καθυστέρηση, λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της 

εταιρείας, καθώς και της ιδιαιτερότητας των πελατών αυτών (ψητοπωλεία). Η περίοδος της καθυστέρησης αυτής 

ορίζεται πέραν του έτους. Οι απαιτήσεις αυτές σε καθυστέρηση περιλαμβάνουν γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 

σε καθυστέρηση καθώς και επισφαλείς – επίδικους πελάτες σε καθυστέρηση και την 31.12.2020 ανέρχονταν στο 

ποσό € 3.761.879.08, ενώ οι απαιτήσεις αυτές σε καθυστέρηση την 31.12.2019 ανέρχονταν στο ποσό € 

3.217.009.16. Από τον πίνακα προκύπτει επίσης ότι, οι εμπορικές απαιτήσεις που είναι σε καθυστέρηση πέραν του 

ενός έτους και οι οποίες δεν έχουν απομειωθεί ανέρχονται την 31.12.2020 στο ποσό των 1.764.597.57 ευρώ. Για τις 

απαιτήσεις αυτές σε καθυστέρηση επισημαίνεται ότι, όλες οι υποθέσεις αυτές έχουν ανατεθεί σε νομικούς 

συμβούλους της εταιρείας και κατά το μεγαλύτερο μέρος έχει γίνει διακανονισμός για τμηματικές καταβολές από τους 

πελάτες και επίσης έχουν ασκηθεί όλες οι αναγκαίες νομικές ενέργειες όπως (έκδοση διαταγών πληρωμής, εγγραφή 

προσημειώσεων υποθηκών επι ακινήτων των πελατών αυτών, διενέργειες πλειστηριασμών) για την είσπραξη αυτών 

των απαιτήσεων. Επίσης θέλουμε να αναφέρουμε ότι οι διεκδικήσεις μας έναντι των πελατών αυτών περιλαμβάνουν 

εκτός από τα ποσά των αρχικών υπολοίπων των απαιτήσεων αυτών και επιπλέον υπολογισθέντα ποσά νόμιμων 

τόκων και επιβαρύνσεων, τα οποία ποσά αυτά καλύπτουν την απομείωση που θα προέκυπτε από τις μελλοντικές 

εκτιμόμενες εισπράξεις αυτών. Εκτίμηση της Διοίκησης, καθώς και των νομικών συμβούλων της εταιρείας σήμερα 

είναι ότι θα εισπραχθούν οι απαιτήσεις αυτές και ότι οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις 

λογιστικές αξίες αυτών. 

Επίσης, για την εξασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων πελατών και τον περιορισμό του κινδύνου πιθανόν 

ζημιών λόγω μη ρευστοποίησης αυτών, η εταιρεία από τη χρήση 2011 έχει συνάψει σύμβαση ασφάλειας πιστώσεων 

με την Εταιρεία EULER HERMES HELLAS Α.Ε.. Οι ασφαλισμένες πωλήσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2011 έως και 

2018 ανέρχονται σε ευρώ 86.733.902,00 σε σύνολο πωλήσεων ευρώ 134.401.265.67 για τη χρήση 2019 ανέρχονται 

σε ευρώ 14.349.743.35 σε σύνολο πωλήσεων ευρώ 25.353.224.41 και για τη για τη χρήση 2020 ανέρχονται σε ευρώ 

11.269.867,00 σε σύνολο πωλήσεων ευρώ 20.950.667,06. 

 

77..ΛΛοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  

  31/12/20 31/12/19 

Χρεώστες διάφοροι 115.129,31 166.879,45 

Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 1.346,17  1.218,29  

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 

Πιστωτές διάφοροι χρεωστικά υπόλοιπα 48.637,37 46.887,05 

Σύνολο  165.112,85 214.984,79 
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88..ΠΠρροοκκααττααββοολλέέςς  

   31/12/20 31/12/19  

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων              0,00        0,00  

Παραγγελίες κυκλοφ στοιχείων    101.927,15 102.063,42   

Αγορές υπό παραλαβή             0,00          0,00  

Έξοδα επομένων χρήσεων     56.738,59  58.571,36   

Προμηθευτές χρεωστικά υπόλοιπα       7.462.85 17.846,06  

Σύνολο  166.128,59 178.480,84  

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. 

  

99..  ΤΤααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ττααμμεειιαακκάά  ιισσοοδδύύννααμμαα  

 

 31/12/20 31/12/19 

Διαθέσιμα στο ταμείο 41.646,09  30.231,18  

Καταθέσεις όψεως 1.190.528,78  784.463,20  

   

Σύνολο 1.232.174,87  814.694,38  

  

 
1100..  ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  κκααιι  κκεεφφάάλλααιιοο  υυππέέρρ  ττοο  άάρρττιιοο  

 

  
Αριθμός 

μετοχών 

Κοινές 

 μετοχές Εκδοθέν 

Υπέρ το 

άρτιο Ίδιες Σύνολο 

      κεφάλαιο   μετοχές   
1η Ιανουαρίου 2019 1.444.800  1.444.800 4.334.400,00  - - 4.334.400,00  
31η Δεκεμβρίου 2019 1.444.800 1.444.800 4.334.400,00 - - 4.334.400,00  
1η Ιανουαρίου 2020 1.444.800 1.444.800 4.334.400,00 - - 4.334.400,00  
31η Δεκεμβρίου 2020 1.444.800 1.444.800 4.334.400,00 - - 4.334.400,00  
       

 

Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών ονομαστικών μετοχών σήμερα είναι 1.444.800 μετοχές, με ονομαστική αξία Ευρώ 

3,00 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

 

1111..  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκάά  

  31/12/20 31/12/19 

Τακτικό αποθεματικό  
224.341,04  200.074,92  

Αφορολόγητα αποθεματικά 421.952,68  421.952,68  

Αποθεματικό εσόδων – εξόδων απευθείας στην 
καθαρή θέση 

                                     -74.008,49                 -57.776,49 

Σύνολο 572.285,23 564.251,11 

 

(α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.4548/2018, άρθρο 

158) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι 
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υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο.  

(β) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, βάσει 

αναπτυξιακών νόμων και κινήτρων. Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν με 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να 

ισχύουν κάθε φορά.  

  

1122..  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ππααρροοχχώώνν  ππρροοσσωωππιικκοούύ  λλόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα    
 

Η υποχρέωση της εταιρίας προς τους εργαζόμενους, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της 

προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράτε και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων από 01.01.2019 έως 31.12.2020 είχε ως εξής: 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2019   141.075,00 

Παροχές πληρωθείσες στην περίοδο 01.01.-31.12.2019  -16.914,00 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων    38.883,00 

Αναλογιστικό κέρδος/ζημία στην υποχρέωση  -54.406,00 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2019   108.637,00 

Παροχές πληρωθείσες στην περίοδο 01.01.-31.12.2020  -56.715,00 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων    71.039,00 

Αναλογιστικό κέρδος/ζημία στην υποχρέωση  1.908,00 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2020  124.869,00 

 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως                    2020                    2019 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την αρχή της χρήσης                 108.637,00 141.075,00  

Δαπάνη τόκου                                                                             845,00     2.257,00                           

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας                                                   23.400,00 23.826,00  

Κόστος προϋπηρεσίας                                                                1.077,00        289,00  

Κόστος (αποτελέσματα) Διακανονισμών                                     45.717,00    12.511,00                

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους                      -56.715,00  -16.914,00                        

Προσαρμογή παρούσας αξίας της υποχρέωσης                                   0,00 -51.040,00  

Αναλογιστικό κέρδος/ζημία στην υποχρέωση                               1.908,00     3.366,00  

Παρούσα αξία της υποχρέωσης κατά το τέλος της χρήσης         124.869,00  108.637,00  

 

 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά το τέλος χρήσης 

 

 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας                                                   23.400,00    23.826,00  

Δαπάνη τόκου                                                                             845,00      2.257,00  

Κόστος προϋπηρεσίας                                                               1.077,00        289,00  



ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                

 

Ετήσιες Οικονομικες Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 εως 31 Δεκεμβρίου 2020                                           Σελίδα 39 
 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών                                        45.717,00    12.511,00  

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων        71.039,00    38.883,00  

 

Η υποχρέωση για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη η οποία υπολογίστηκε με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2020. Για 

τους υπολογισμούς της μελέτης έγιναν οι παρακάτω αναλογιστικές παραδοχές:  

α. Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού: 1,60%  

β. Αύξηση Ετήσιου Μισθολογίου: 2021-2022 0%, 2023-2025 0,50%, 2026-2028 1%, 2029-2031 1,5%, 2032 + 2%. 

γ. Προεξοφλητικό επιτόκιο: Σύμφωνα με τις οδηγίες ΔΛΠ 19, τo προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισμό 

παρουσών αξιών, και την επένδυση των αποθεματικών πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τη σύνεση. Στην 

περίπτωσή μας, το επιτόκιο αυτό ορίσθηκε σε 0,35%, σε ονομαστικές τιμές.  

δ. Κινητικότητα Προσωπικού: Υποθέσαμε ότι δεν θα συμβούν απολύσεις και όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν την 

αποζημίωση κατά την συνταξιοδότησή των.  

ε. Προϋποθέσεις και όριο ηλικίας : Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Κύριας ασφάλισης κάθε 

εργαζόμενου.  

ζ. Ύψος αποζημίωσης: Εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του Ν. 2112/20 και του Ν. 3026/54 όπως αυτοί 

τροποποιήθηκαν με το Ν. 4093/2012. 

                                                       
1133..  ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννοοςς  φφόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  

  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν 

υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής: 

  31.12.2020 31.12.2019 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες   
260.880,82 

 
           263.339,95 

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών  0,00                      0,00 

Συνολικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 260.880,82            263.339,95 

   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις      

Πληρωτέες μετά από 12 μήνες   -693.182,26             -671.250,37 

Πληρωτέες εντός 12 μηνών   0,00                       0,00 

Συνολικές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -693.182,26            -671.250,37 

 Συνολική αναβαλλόμενη φορολογία -432.301,44            -407.910,42 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

  31.12.2020          31.12.2019 

Υπόλοιπο έναρξης 
-407.910,42 

 

         -484.467,32 

 

Φόρος αποτελεσμάτων -24.391,02            76.556,90 
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Υπόλοιπο τέλους περιόδου -432.301,44       -407.910,42 

 

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

συμψηφισμοί, έχει ως εξής: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

Προβλέψεις 

επισφαλών 
απαιτήσεων 

Διαγραφές 

επισφαλών 
απαιτήσεων  

Διαφορές 
επιχορηγήσεων  Σύνολο 

01.01.2019 52.200,00 126.663,63 101.420,22 280.283,85 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 24.600,00 -21.838,56 -19.705,36 -16.943,92 

31.12.2019 76.800,00 104.825,07 81.714,86 263.339,93 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 0,00 0,00 -2.459,12 -2.459,12 

31.12.2020 76.800,00 104.825,07 79.255,74 260.880,81 

     
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις  

Προβλέψεις για 

παροχές σε 
εργαζομένους 

Διαφορές 

ενσωμάτων 
παγίων  

Διαφορές 

εξόδων 

πολυετούς 
απόσβεσης Σύνολο 

01.01.2019 0,00 -778.207,50 13.456,29 -764.751,21 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 0,00 97.580,71 -4.079,89 93.500,82 

31.12.2019 0.00 -680.626,79 9.376,40 -671.250,39 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 0,00 22.705,32 773,42 -21.931,90 

31.12.2020 0.00 -703.332,11 10.149,82 -693.182,29 

Αναβαλλόμενη φορολογία 

31.12.2020      -432.301,48 

Αναβαλλόμενη φορολογία 

31.12.2019    -407.910,47 
  

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών διαφορών με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση κατά την οποία η απαίτηση θα 

πραγματοποιηθεί ή η υποχρεώση θα τακτοποιηθεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές και φορολογικούς 

νόμους που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τις υφιστάμενες κατά την 

31/12/2020 και κατά την 31/12/2019 προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης υπολογίσθηκε 

αναβαλλόμενος φόρος με συντελεστή 24%.  

 

1144..  ΛΛοοιιππέέςς  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς    

      31/12/20 31/12/19 

Ληφθείσες κρατικές επιχορηγήσεις     1.215.814,90 1.215.814,90 

Μεταφορά στα αποτελέσματα   -636.486,29 -583.418,47 

Σύνολο     579.328,61 632.396,43 
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Μέχρι σήμερα εισπράχθηκε όλη η εγκριθείσα επιχορήγηση βάσει των με αριθμό πρωτοκόλου 2095/7.4.2009 και με 

αριθμό πρωτοκόλου οικ. 1065/1.3.2010 αποφάσεων ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, 

στα πλαίσια του μέτρου 2, 1 του ΕΠ. Α.Α. & Α. Υ. 2000- 2006 ποσού 724.477,69 Ευρώ. Επίσης, εισπράχθηκε το 

σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης βάσει των με αριθμό πρωτοκόλου 2507/79921/12.7.2016 και με αριθμό 

πρωτοκόλου 58/3939/13.1.2017 αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του επενδυτικού 

σχεδίου της εταιρείας, στα πλαίσια του μέτρου 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020 ποσού 491.337,21 Ευρώ.Το ποσό των 

579.328,61 ευρώ  αφορά αναλογία της ληφθείσας επιχορήγησης βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των 

επιχορηγούμενων παγίων, και ποσό 53.067,82 ευρώ καταχωρήθηκε στα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως της κλειόμενης 

περιόδου.  

  

1155..  ΕΕμμπποορριικκοοίί  κκααιι  άάλλλλοοιι  ΠΠιισσττωωττέέςς    

      31/12/20 31/12/19 

Προμηθευτές    1.724.692,54 2.032.974,97 

Επιταγές πληρωτέες     41.828,90 134.586,69 

Προκαταβολές πελατών   39.634,22 45.485,85 

Σύνολο     1.806.155,66 2.213.047,51 

    

Η ληκτότητα των προμηθευτών και των επιταγών πληρωτέων, δεν ξεπερνά τις 52 ημέρες. 

  

1166..  ΔΔάάννεειιαα  ΤΤρρααππεεζζώώνν((ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμαα))  

      31/12/20 31/12/19 

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 
  

743.266,15 1.494.175,49 

Σύνολο 
    

743.266,15 1.494.175,49 

Όλα τα δάνεια της εταιρείας είναι σε ευρώ. Οι εύλογες αξίες των δανείων ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές αξίες, 

με δεδομένο ότι τα δάνεια αυτά είναι μεταβλητού επιτοκίου. 

  

1177..  ΔΔάάννεειιαα  ((ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμαα))  

      31/12/20 31/12/19 

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια   4.181.250,00 2.850.001,00 

Μακροπρόθεσμες υποχρ. Χρηματ. μισθώσεων   0,00 0,00 

Μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια     0,00 1.350.000,00 

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επομ.χρήση   429.551,39 981.823,07 

Σύνολο     4.610.801,39 5.181.824,07 

 

Στις 15.12.2017 χορηγήθηκε από την EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο «Δάνειο 

της ΕΤΕΠ» συνολικού ποσού 1.000.000,00 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου 

χαρακτήρα, με κυμαινόμαινο επιτόκιο  κατά ένα τμήμα  και διάρκεια αποπληρωμής σε 16 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις 

ποσού 62.500,00 έκαστη, της πρώτης εξ’ αυτών καταβλητέας την 15/3/2018. 
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Στις 15.05.2019 εγκρίθηκε από την ALPHA BANK μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο «Δάνειο μέσω Cosme» 

συνολικού ποσού 2.500.000,00 ευρώ, με σταδιακές εκταμιεύσεις, για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης 

μονιμότερου χαρακτήρα, με κυμαινόμαινο επιτόκιο  κατά ένα τμήμα  και για χρονική περίοδο εξήντα (60) μηνών. Στις 

31.12.2020 το υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε ευρώ 1.019.476,91. 

Στις 27.02.2020 χορηγήθηκε από την ALPHA BANK μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο «Δάνειο της ΕΤΕπ»  

συνολικού ποσού 1.000.000,00 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, 

με κυμαινόμαινο επιτόκιο  κατά ένα τμήμα  και για χρονική περίοδο τριάντα έξι  (36) μηνών. 

 

Στις 29.07.2020 χορηγήθηκε από την EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο «Δάνειο της 

ΕΤΕΠ» συνολικού ποσού 1.500.000,00 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου 

χαρακτήρα, με κυμαινόμαινο επιτόκιο  κατά ένα τμήμα  και διάρκεια αποπληρωμής σε 16 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις 

ποσού 93.750,00 έκαστη, της πρώτης εξ’ αυτών καταβλητέας την 29/10/2021. 

Στις 27.08.2020 χορηγήθηκε από την ALPHA BANK μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο  «Δάνειο της ΕΑΤ-ΤΕΠΙΧ ΙΙ» 

συνολικού ποσού 500.000,00 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, 

με επιδότηση επιτοκίου από ΕΑΤ και διάρκεια αποπληρωμής σε 8 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ποσού 62.500,00 

έκαστη, της πρώτης εξ’ αυτών καταβλητέας την 26/11/2021.  

Στις 16.12.2020 εγκρίθηκε από την ALPHA BANK μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο «Δάνειο της ΕΑΤ» με την 

εγγύηση του ταμείοπυ εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID 19 συνολικού ποσού 1.500.000,00 ευρώ , με σταδιακές 

εκταμιεύσεις και χορηγήθηκε ποσό 150.000,00 ευρώ με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης 

μονιμότερου χαρακτήρα, με κυμαινόμαινο επιτόκιο  κατά ένα τμήμα  και για χρονική περίοδο τριάντα έξι (36) μηνών. 

            

  1188..  ΤΤρρέέχχοουυσσεεςς  ΦΦοορροολλοογγιικκέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς    

      31/12/20 31/12/19 

Φ.Π.Α   43.219,19  113.760,53  

Φόροι-Τέλη αμοιβών προσωπικού   64.027,89  105.580,01  

Φόροι-Τέλη αμοιβών τρίτων   3.728,04  5.204,23  

Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών   227.729,43  170.205,86  

Λοιποί φόροι και τέλη   9.337,88  120.232,33  

Φόροι – Τέλη προηγουμένων χρήσεων   0,00 0,00 

Σύνολο     348.042,43 514.982,96 

 

   
1199..  ΛΛοοιιππέέςς  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς    

      31/12/20 31/12/19 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί   177.863,61 196.731,42 

Πιστωτές διάφοροι   414.241,04 964.975,66 

Χρεώστες διάφοροι   403,00 403,00 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   67.286,31  119.312,58  

Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων   0,00 0,00 

Σύνολο     659.793,96 1.281.422,66 
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2200..  ΈΈσσοοδδαα    

 
    01/01/20 01/01/19 
    31/12/20 31/12/19 

Πωλήσεις προϊόντων   19.780.711,21 23.710.437,23 

Πωλήσεις εμπορευμάτων   1.214,67 -1.387,22 
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων    1.168.741,18 1.603.824,27 

Πωλήσεις υπηρεσιών   0,00 40.350,13 
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής    13.432,11 12.426,18 

Λοιπά έσοδα   723.961,33 364.429,70 

Σύνολο   21.688.060,50 25.730.080,29 

  

2211..  ΑΑμμοοιιββέέςς  κκααιι  έέξξοοδδαα  ππρροοσσωωππιικκοούύ  

 
          01/01/20 01/01/19 

     31/12/20 31/12/19 

Μισθοί και ημερομίσθια     2.701.478,02  2.854.408,49  

Εργοδοτικές εισφορές     665.386,93  713.949,71  

Παρεπόμενες παροχές προσωπικού    262.956,51 233.273,45 

Πρόβλεψη για αποζημίωση εργαζομένων 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία   56.715,23  7.310,72  

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου   99.000,00 198.000,00 

Σύνολο     3.785.536,69 4.016.545,82 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης 2020 ήταν 161 άτομα ενώ στο τέλος 
της προηγούμενης χρήσης 2019 ήταν 151 άτομα. 

 
2222..  ΑΑμμοοιιββέέςς  ΤΤρρίίττωωνν  &&  ΠΠααρροοχχέέςς  ΤΤρρίίττωωνν  

    01/01/20 01/01/19 

    31/12/20 31/12/19 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων   744.687,17 675.583,79 

Παροχές τρίτων   1.199.060,98 1.280.494,35 

Σύνολο   1.943.748,15 1.956.078,14 

  

2233..  ΛΛοοιιππάά  ΈΈξξοοδδαα  

    01/01/20 01/01/19 

    31/12/20 31/12/19 

Φόροι - Τέλη   56.849,90 69.963,38 

Διάφορα έξοδα   1.057.744,38 1.133.368,97 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως   7.215,83 335.305,70 

Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα   175.109,30 181.185,82 

Σύνολο   1.296.919,41 1.719.823,87 

  

  

2244..  ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς    

    01/01/20 01/01/19 

    31/12/20 31/12/19 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων   519.277,17 499.631,08 

Αποσβέσεις ασώματων παγίων   16.573,02 15.643,22 
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Σύνολο 
  535.850,19 515.274,30 

  

  

2255..  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκόό  κκόόσσττοοςς  ––  κκααθθααρρόό  

        01/01/20 01/01/19 

        31/12/20 31/12/19 

Χρεωστικοί τόκοι από Δάνεια τραπεζών     379.760,94  356.508,26  

Μείον: Πιστωτικοί τόκοι     -206,67  -95,16  

Σύνολο       379.554,27  356.413,10  

  

2266..  ΦΦόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  

    01/01/20 01/01/19 

    31/12/20 31/12/19 

Φόρος εισοδήματος    197.588,51 170.205,86 

Διαφορές φορολ. Ελέγχου 

προήγ. χρήσεων 
  0,00 123.305,60 

Αναβαλλόμενος φόρος    24.391,01 -76.556,90 

   221.979,52 216.954,56 

 

Η ανάλυση του αναβαλλόμενου φόρου στην κατάσταση στοιχείων συνολικών εσόδων έχει ως εξής: 

       01/01/20    01/01/19 

    31/12/20 31/12/19 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     

Προσαρμογή πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού            0,00             0,00 

Προσαρμογή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων       -165,35 2.720,80 

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης             938,78           -4.039,24 

Προσαρμογή εσόδων επιχορηγήσεων                   -2.459,12                     -19.705,36             

               -1.685,69      -21.023,81 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     

Προσαρμογή των αποσβέσεων των παγίων με βάση την 

ωφέλιμη ζωή τους. 
      2 -22.705,32      97.580,71 

             -22.705,32      97.580,71 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στα 

αποτελέσματα χρήσης  
            -24.391,01        76.556,90 

 

 Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες 
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. 

και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το 

δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2014 έχει παραγραφεί μέχρι την 
31/12/2020, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία 

παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  
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Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει 

υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του 
Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή 

παραγραφή. 
 

Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη 
επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
Για τις χρήσεις 2015 έως και 2019 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής 

Συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2020 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων 

χρήσης 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της εταιρίας. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 

  
  

01/01/20 

31/12/20 

01/01/19 

31/12/19 

Κέρδη προ φόρων    800.772,04 601.273,83 

Ισχύων φορολογικός συντελεστής    24% 24% 

Φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές  

  192.185,29 144.305,72 

Διαφορά συντ.φορολογίας εισοδήματος   -216.576,30 -67.748,82 
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο   0,00 0,00 

  Σύνολο   -24.391,01 76.556,90 

     
  

2277..  ΚΚέέρρδδηη  κκααττάά  μμεεττοοχχήή  

    01/01/20 01/01/19 

    31/12/20 31/12/19 
Καθαρά κέρδη περιόδου   578.792,52 384.319,27 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών    1.444.800 1.444.800 
 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  
  0,4006 0,2660 

 

 Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών 

μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την 

επιχείρηση. 

  

2288..  ΕΕννδδεεχχόόμμεενναα  

 
Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται να προκύψουν ουσιώδεις και σημαντικές επιβαρύνσεις, μετά την 

ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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2299..  ΔΔεεσσμμεεύύσσεειιςς  

 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν ανεκτέλεστες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την 31-12-2020. 

 
3300..  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  σσυυννδδεεδδεεμμέένναα  μμέέρρηη..  

 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη έννοια του Δ.Λ.Π 24 έχουν ως εξής: 

 
i) Παροχές προς την Διοίκηση και στελέχη της εταιρείας και υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν 

προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη  κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24 

 

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, με άλλα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτές ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 24.  

  

3311..  ΑΑννααλλυυττιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  

  

31.1 Ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων στοιχείων  

 
Η διοίκηση της εταιρίας προσδιορίζει τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις των ενσωμάτων 

παγίων στοιχείων. 

Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Η 

διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιμες ζωές καταστούν μικρότερες σε σχέση με τις προηγούμενες 

εκτιμήσεις ή θα μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον 

στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.  

 

31.2. Επιμέτρηση εύλογης αξίας 

 
Σχετικά με την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία, όπου γίνεται αναφορά των ενσώματων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, στη σημείωση 3 των Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019, 

θέλουμε να γνωστοποιήσουμε επιπρόσθετα ότι, όλα τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία του επιπέδου 3 σύμφωνα με τον καθορισμό της ιεραρχίας που ορίζεται στις παρ. 94-96, 98 και 99 του ΔΠΧΑ 13 

(Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές από ενεργές 

χρηματαγορές). Η εύλογη αξία των πάγιων στοιχείων του Ενεργητικού δεν διαφέρει σημαντικά από την λογιστική 

τους αξία. Επίσης η Διοίκηση εκτιμά ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, οι πελάτες και 

λοιπές απαιτήσεις, οι προμηθευτές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τη λογιστική τους αξία 

    
01/01/20 

31/12/20 

01/01/19 

31/12/19 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης 

  

230.044,51 

          0,00 
3.116,95 

 

370.552,48 

          0,00 
109.900,22 
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και επιμετρώνται στην εύλογη αξία του επιπέδου 3. Κατά την διάρκεια της περιόδου δεν υπάρξαν μετακινήσεις 

μεταξύ των επιπέδων και πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων της  στο ίδιο επίπεδο 

3. 

3322..  ΜΜεεττααγγεεννέέσσττεερραα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ  γγεεγγοοννόότταα  

 

Τον Μάρτιο του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε ως πανδημία την έκρηξη εξάπλωσης του 

κορωναϊού COVID-19. Η Ελληνική Κυβέρνηση με τη σειρά της επέβαλε μια σειρά περιορισμών με στόχο 

τον έλεγχο της εξάπλωσης της πανδημίας. Αντίστοιχοι περιορισμοί επιβλήθηκαν από όλες σχεδόν τις 

κυβερνήσεις παγκοσμίως. Τα πρωτοφανή αυτά μέτρα επέφεραν σημαντικές αρνητικές οικονομικές 

επιπτώσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (ενδεικτικά : μεγάλες διακυμάνσεις τιμών 

πρώτων υλών, σημαντικές μειώσεις παραγωγής, κατάρρευση διεθνούς εμπορίου και τουρισμού και 

συνεπώς έλλειψη ρευστότητας). 

Η Διοίκηση της Εταιρείας από τη πρώτη στιγμή προσάρμοσε το Σχέδιο Επιχειρηματικής της Συνέχειας 

στα νέα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη της τα σχετικά πρωτόκολλα των αρμόδιων αρχών και 

παρακολούθησε συνεχώς την υλοποίησή του. 

Η επίδραση της πανδημίας στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας  δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Από 

τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχει μια μέχρι τώρα αυξητική  τάση  των πωλήσεων και η 

εκτίμηση είναι ότι τελικά οι πωλήσεις το 2021 θα διαμορφωθούν στα  επίπεδα της κλειόμενη χρήση 2020 

αυξημένα κατά 25% περίπου. Επίσης οι εισπράξεις των απαιτήσεων (οι οποίες παρακολουθούνται 

επισταμένως) δεν παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις . 

Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη και τις επιπτώσεις της πανδημίας ώστε με τις κατάλληλες 

ενέργειες να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας  και τη ασφάλεια των εργαζομένων της και 

εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός, δεν θα επηρεάσει την συνέχιση της 

δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού 31-Δεκεμβρίου-2020 

γεγονότα, που να αφορούν την εταιρεία στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ). 

             

                                                           Περιστέρι Αττικής, 26 Ιουλίου 2021  
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