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Α) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της Εταιρείας 

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.  

επί των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

 

 

Προς: 

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 

Κύριοι μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.4548/2018 όπως ισχύουν σήμερα, υποβάλουμε συνημμένα στη 

Συνέλευση σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2019, με 

τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε αφού τις μελετήσετε και ζητήσετε τυχόν επί 

πλέον διευκρινήσεις να τις εγκρίνετε. 

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Οι πωλήσεις της κλειόμενης χρήσης 2019 ανήλθαν σε 5.088.965,04 ευρώ έναντι 4.114.865,05 ευρώ 

του έτους 2018 (01/1-31/12/2018) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,67%. 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 582.567,88 ευρώ έναντι των κερδών της 

προηγούμενης χρήσης (2018) 326.670,57 ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 78,33%. 

Τα κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 434.800,55 ευρώ έναντι των κερδών της 

προηγούμενης χρήσης (2018) 183.564,60 ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 136,8%. 

Τα ως άνω αποτελέσματα, είναι ιδιαίτερα θετικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα βγαίνει από ένα 

δεκαετή κύκλο οικονομικής ύφεσης, παρουσιάζοντας ισχνούς ρυθμούς ανάπτυξης.   

Η Ελλάδα στο 2019, παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις στον κλάδο της οικοδομής στον οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρεία μας χάρη στον τουριστικό, κατασκευαστικό τομέα και τις ιδιωτικές 

επενδύσεις, σε οικιστικά και μη ακίνητα. Εντούτοις, οι καθυστερήσεις στα δημόσια έργα υποδομών 

αντιστάθμισαν εν μέρει το όφελος από την δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα. 

Μέχρι και την εμφάνιση της κρίσης του κορωνοϊού, ο προγραμματισμός μας για το 2020 βασιζόταν σε 

γενικά θετικές προοπτικές, λόγω της αισιοδοξίας για την ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου το 

2020, εκτίμηση για εκκίνηση μεγάλων έργων εντός τους τρέχοντος έτους, και της αρχικά 

προβλεπόμενης συνέχισης της θετικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης.  

Αν και δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει τον αντίκτυπο της κρίσης του κορωνοϊού στις δραστηριότητές 

μας, κλάδος μας έχει μικρή άμεση έκθεση στις συνέπειες της έξαρσης του ιού όμως αναπόφευκτα θα 

επηρεαστεί. Σήμερα, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην κρίση του κορωνοιού και τις άνευ 

προηγουμένου επιπτώσεις που δημιουργεί στην παγκόσμια οικονομία. Λαμβάνουμε μέτρα για την 
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προστασία των εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών μας καθώς και την 

επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων μας. Καταρτίζουμε σχέδια έκτακτης ανάγκης και 

ευελιξίας, ενισχύοντας την ρευστότητά μας συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικές γραμμές 

χρηματοδότησης. 

Κατά την χρήση 2020 και πιο συγκεκριμένα από τις αρχές του μήνα Μαρτίου η χώρα πλήττεται από 

την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού Covid-19. O βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την περαιτέρω 

εξάπλωση αυτού του κορωνοϊού Covid-19 παραμένει σημαντικός , και θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια, 

την ένταση και τον βαθμό εξάπλωσης της νόσου. Λόγω της ύπαρξης αυτής της αβεβαιότητας υπάρχει 

σημαντικό ενδεχόμενο να επηρεαστεί η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της 

εταιρείας. Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρίας διαβεβαιώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει την 

απρόσκοπτη χρηματοδότηση της εταιρίας και να προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την 

εύρυθμη λειτουργίας τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2020. 

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας 
 

Η Εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί σε ένα δυσμενές  οικονομικό περιβάλλον .  

Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2019 ανήλθαν σε ύψος 825.395,19 ευρώ έναντι ύψους 422.594,64 

ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2019, σας παραθέτουμε 

τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες: 

 

α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης  2019 2018 

 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Ενεργητικού 
 

95,87% 96,10% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

34,00% 18,11% 

Ίδια κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 
 

614,13% 393,47% 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες  
Υποχρεώσεις  

130,29% 115,19% 

 

 

β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας 
 

2019 2018 

Κέρδη μετά φόρων / Πωλήσεις 
 

8,54% 4,46% 

Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια 
 

616,55% 973,71% 
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3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας  

 

   Μια σωστά οργανωμένη Οικονομική Μονάδα, επιβάλλεται σε περιόδους παρατεταμένης οικονομικής 

ύφεσης να λαμβάνει έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του Εσωτερικού και Εξωτερικού της 

περιβάλλοντος, με τα οποία θα δυνηθεί να διαχειριστεί με επιτυχία και με το μικρότερο κόστος την 

εκάστοτε κρίση. Τα μέτρα αυτά πρέπει, λόγω του συνεχούς μεταβαλλόμενου Οικονομικού 

Περιβάλλοντος, να αναθεωρούνται και να προσαρμόζονται ανάλογα. 

   Η συνεχιζόμενη κρίση που πλήττει την χώρα και δη τον οικοδομικό κλάδο ο οποίος είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με τις δραστηριότητες της Εταιρείας δεν επιτρέπει υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις. 

 

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης 
 

Η Εταιρεία επενδύει συστηματικά εδώ και αρκετά χρόνια στην έρευνα και ανάπτυξη τον προϊόντων 

της λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Στόχος της 

διοίκησης της Εταιρείας , με γνώμονα πάντα την διατήρηση των άριστων ποιοτικών χαρακτηριστικών 

των προϊόντων  και εμπορευμάτων της ,είναι να μπορεί πάντα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

αγοράς, σχεδιάζοντας προϊόντα επώνυμα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία να ικανοποιούν της 

προσδοκίες των πελατών της. 

 

5. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα 
 

   Η εταιρεία κατά την 31/12/2019 δεν κατείχε χρεόγραφα. 

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Κατά την 31/12/2019 η Εταιρεία δεν διέθετε συνάλλαγμα σε Ξ.Ν..  

  

7.    Ακίνητα της εταιρείας 

Η Εταιρεία δεν κατείχε ακίνητη περιουσία.  

 

8.   Έκθεση της Εταιρείας σε κινδύνους και πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων αυτών: 

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να 

αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα στις σημερινές αντίξοες συνθήκες λόγω της 

παρατεταμένης οικονομικής κράσης και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται 

έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται 

περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις 

δραστηριότητες της. 
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Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο αναφέρεται στις απαιτήσεις κατά πελατών, σε λοιπές 

βραχυπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις, και στα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία στο σύνολο τους είναι 

τοποθετημένα στο τοπικό νόμισμα. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις 

κατά πελατών μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον 

κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων 

(ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση. 

Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος 

ο οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση. 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη διότι οι συναλλαγές γίνονται κυρίως σε 

Ευρώ. 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από δανειακές υποχρεώσεις. Το μέγεθος 

του δανεισμού κατά την 31.12.2019 ήταν 1.272.875,70 ευρώ, έχει χορηγηθεί από την Ε.Τ.Ε. ως 

κεφάλαιο κίνησης. Το σημερινό υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε 1.496.810,55 ευρώ με συνολικό 

κόστος δανεισμοί 4,85% ετησίως (επιτόκιο 0 περιθώριο 4,25 + εισφορά ν. 128/75  0,60). Το κόστος 

δανεισμού διαπραγματεύεται με την τράπεζα  κατά την ανανέωση του (κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο). 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρείας να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους.  

Η προσέγγιση της Εταιρείας για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι η διασφάλιση επαρκών 

ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων με συνεργαζόμενες τράπεζες ώστε να διασφαλίζεται η 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατά τη λήξη τους.  

Κίνδυνος από επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19 
 
Η ασθένεια κορωνοϊού 2019 (Coronavirus disease 2019, COVID-19), είναι μία ασθένεια που 

προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Ο ιός και η ασθένεια που προκαλεί, 

πρωτοεμφανίστηκαν στην πόλη Ούχαν της Κίνας στα τέλη του 2019, και τους επόμενους μήνες τα 

κρούσματα εξαπλώθηκαν ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγώντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (WHO) να κηρύξει την εξάπλωση ως πανδημία. Κατά το χρόνο σύνταξης αυτής της έκθεσης, 

δεν υπάρχουν αποτελεσματικά θεραπευτικά σκευάσματα και εμβόλια και οι προσπάθειες από τις 

αρμόδιες αρχές παγκοσμίως περιορίζονται στη διαχείριση των συμπτωμάτων στους ασθενείς και στον 

περιορισμό της μετάδοσης της νόσου μέσω πρωτοφανών προληπτικών μέτρων (περιορισμοί 

μετακίνησης , καραντίνα, κλπ).  
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Ταυτόχρονα, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και σε καθημερινή βάση τις 

εξελίξεις, αξιολογεί και λαμβάνει όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων 

του ιού. Στα πλαίσια αυτών, έχει ευθυγραμμιστεί με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ και των λοιπών 

αρμοδίων αρχών. Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και δύναται να 

εφαρμοστεί όπου απαιτηθεί απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Επίσης η εταιρεία έχει λάβει 

κάποιες δράσεις όπως εφεδρικές ρυθμίσεις σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν είναι σε θέση να 

εκτελέσουν τους ρόλους τους ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες καθώς και η θέσπιση διαδικασιών που 

απαιτούν από το προσωπικό να αναφέρει εάν αισθάνεται αδιαθεσία και πιθανή μόλυνση ή έκθεση 

στον ιό (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ταξιδιών σε περιοχές υψηλού κινδύνου) ή ανησυχίες 

που αφορούν σε άλλους με τους οποίους μπορεί να έχει έρθει σε επαφή. 

 

 Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος να επηρεαστεί η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας 

αξιολογείται ως σημαντικός και υπαρκτός. Ο κίνδυνος αυτός αφορά την πιθανή μείωση του τζίρου της 

εταιρείας και καθυστερήσεων υλοποίησης ήδη υπαρχόντων παραγγελιών στην ελληνική επικράτεια, 

λόγω της απομόνωσης των εργαζομένων μας, των πελατών και των προμηθευτών στην Ελλάδα και 

της γενικότερης αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί στο υπάρχον οικονομικό περιβάλλον, και το  

ενδεχόμενο να υπάρξουν διαταραχές στις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων μας καθώς και στις 

λοιπές υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Παράλληλα όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορούν να εξαχθούν με βεβαιότητα ασφαλή 

συμπεράσματα αναφορικά με τους κινδύνους, την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις του γεγονότος 

αυτού στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, λόγω της 

δραστηριοποίησης του στην ελληνική επικράτεια που πλήττεται από την εξάπλωση του ιού. Κάθε 

πιθανή επίπτωση στα αποτελέσματά μας θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις συνεχιζόμενες 

εξελίξεις, σχεδόν όλες από τις οποίες είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Η απόφαση των ελληνικών 

αρχών να εφαρμόσουν έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας, αν και προσωρινής φύσης, μπορεί να 

συνεχιστεί και να αυξηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στην επιδημία του ιού.  

 

Με βάση τις εξελίξεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά και τις εν εξελίξει υλοποιήσεις της 

εταιρείας, δεν προκύπτει κατά τη χρονική στιγμή κατάρτισης της παρούσας έκθεσης περίπτωση 

διακοπής δραστηριότητας (going concern). 

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρίας διαβεβαιώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει την απρόσκοπτη 

χρηματοδότηση της εταιρίας και να προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εύρυθμη 

λειτουργία της τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2020. 

  9.   Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο  υποβολής  της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε 

αναμένονται να προκύψουν  

Εκτός του κινδύνου από τις επιπτώσεις της περαιτέρω εξάπλωσης του COVID-19 και της 

αβεβαιότητας για την πιθανή ζημιά που μπορεί να προκύψει από αυτή δεν υπάρχουν ούτε 
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αναμένονται να προκύψουν περαιτέρω σημαντικές ζημιές. 

10.   Πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι μία υπεύθυνη περιβαλλοντική Πολιτική, η οποία ακολουθεί την υπάρχουσα 

νομοθεσία και ανταποκρίνεται στις δικές της υψηλές απαιτήσεις είναι Αρχή για τη λειτουργία της 

παραγωγικής της διαδικασίας. Είναι βαθιά και απαρέγκλιτη πεποίθηση της Εταιρείας, ότι πρέπει να 

καταβάλλονται  όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, τόσο της παραγωγικής της διαδικασίας, όσο και της γενικότερης λειτουργίας της.  

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

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

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

συστηματική επιμόρφωσή του και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για προαγωγές και επαγγελματική 

σταδιοδρομία. Παράλληλα εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης κάθε 

εργαζομένου της.  

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

στο οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

11.    Άλλα σημαντικά γεγονότα. 

Δεν υπάρχουν. 

 

12.    Ύπαρξη υποκαταστημάτων. 

   Δεν υπάρχουν. 

 

Τέλος, το Δ.Σ. βεβαιώνει τους κ.κ. μέτοχους ότι τα αναγραφόμενα ποσά στις ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις ανταποκρίνονται σε εγγραφές στα Εμπορικά και Λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, οι 

οποίες στηρίζονται και αιτιολογούνται από γνήσια παραστατικά έγγραφα που είναι στη διάθεση των 

αρμόδιων οργάνων της εταιρείας. 

Με βάσει τα όσα ανωτέρω σας εκθέσαμε και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και αναλύσεις που 

περιέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες σας έχουν διανεμηθεί μαζί με το κείμενο της 

παρούσας έκθεσης, θεωρούμε ότι οι κύριοι Μέτοχοι θα είναι σε θέση να μορφώσουν σαφή άποψη για 

την Οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και τη 

δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω χρήση που έληξε την 31.12.2019. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθώς και ο Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής είναι στη διάθεση σας 

για κάθε περαιτέρω επεξήγηση ή παροχή πρόσθετων πληροφοριών. 
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Ευχαριστούμε και παρακαλούμε για την έγκριση των Οικονομικών πεπραγμένων της χρήσεως, της 

διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εν λόγω χρήση. 

 

Οινόφυτα Βοιωτίας,  23/03/2020 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

          Ο Πρόεδρος                                          Ο  Αντιπρόεδρος 

 

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

 

. 

                                                    

ΑΝΟΥΣ ΚΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 

 

ΛΥΜΠΑΡΕΤ ΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 

 

ΚΡΙΚΟΡ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέλη 
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Β) Έκθεση  Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»  

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση 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, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της 

έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 

ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από 

τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014 μέχρι 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα 

των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των 

πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό 

έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον 

έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της 

πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Για την χρήση 2018, η εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό 

έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 65
α
 του 

Ν.4174/2013 και εκδόθηκε έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Για 

την χρήση 2019, η εταιρεία έχει επίσης υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 65
α
 του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 

ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

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 
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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 γνώμη με επιφύλαξη. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 21 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου 

περιγράφεται το θέμα των επιπτώσεων της περαιτέρω εξάπλωσης του COVID 19. Οι επιπτώσεις από 

την πανδημία του κορωνοϊού, δεν μπορεί να εκτιμηθεί σήμερα. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται 

επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

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

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

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

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

σε απάτη είτε σε λάθος. 

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

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

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

λογιστικής 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.  
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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 χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

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

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

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

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 

ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη 

μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την 

ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 

αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

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

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

σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

μας. 
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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 χρήσης που έληξε την 31.12.2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 

στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΝΙΚ. ΠΑΥΛΟΣ 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 28321  

tgs (Ελλάς) Α.Ε.Ο.Ε.Λ 

Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 182 
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Γ) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

  Σημ. 31/12/2019 

 

31/12/2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

    Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

    Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6 124.031,50 

 

95.244,56 

Aναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7 9.989,40 

 

10.374,01 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

1.784,00 

 

1.784,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

 
135.804,90 

 

 
107.402,57 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

    Αποθέματα 8 1.665.278,73 

 

1.399.770,99 

Εμπορικές απαιτήσεις 9 1.257.387,58 

 

1.184.600,78 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 10 97.356,19 

 

15.700,00 

Χρηματικά  διαθέσιμα 11 98.948,80 

 

48.655,75 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 
3.118.971,30 

 

2.648.727,52 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
3.254.776,20 

 

2.756.130,09 

  

    ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

    Ιδια Κεφάλαια 

    Μετοχικό κεφάλαιο 12 66.000,00 

 

66.000,00 

Λοιπά αποθεματικά 13 107.624,80 

 

105.231,69 

Αποτελέσματα εις νέον 

 

649.213,13 

 

251.362,95 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

822.837,93 
 

422.594,64 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

    Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 14 37.642,89 

 

34.185,88 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 
37.642,89 

 

34.185,88 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

    Προμηθευτές 15 895.139,94 

 

1.054.319,23 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 

 

1.272.875,70 

 

1.106.856,87 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 
 

146.482,97 

 

78.628,99 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 16 79.796,77 

 

59.544,48 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 
2.394.295,38 

 

2.299.349,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

3.254.776,20 

 

2.756.130,09 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 

 

 

 



                                                                       PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

31 Δεκεμβρίου 2019 

(Όλα τα ποσά σε ευρώ) 

15 

 

 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

 

 
Σημ. 31/12/2019 

 

31/12/2018 

     Έσοδα  17 5.088.965,54 

 

4.114.865,05 

Κόστος πωλήσεων 18 -4.143.987,16 

 

-3.289.656,50 

Μικτό κέρδος   

 
944.978,38 

 

825.208,55 

  
    Έξοδα διοίκησης 18 -83.896,71 

 

-140.360,12 

Έξοδα διάθεσης 18 -216.266,13 
 

-200.771,16 

Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλευσης 

 
-5.047,99 

 

-89.012,79 

Χρηματοοικονομικά  έσοδα 

 
1.669,70 

 

75,00 

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 

 
-61.663,58 

 

-68.468,91 

  

    Κέρδη  προ φόρων 

 
579.773,67 

 

326.670,57 

Φόρος εισοδήματος  

 

-146.867,58 

 

-143.105,97 

  

    Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) 

 
432.906,09 

 

183.564,60 

  

    Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 
 

0,00 
 

0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 
φόρους (Α) + (Β)  

432.906,09 
 

183.564,60 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων.   
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
αναλογιστικών 
κερδών/ζημιών  

Tακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την  1 Ιανουαρίου 2018 66.000,00 607,33 22.000,00 82.624,36 87.798,34 259.030,04 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποτελεσματα περιοδου μετά από 
φορους 0,00 0,00 0,00 0,00 183.564,60 183.564,60 

Διανομή κερδών 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 

Υπόλοιπο την  31 Δεκεμβρίου 2018 66.000,00 607,33 22.000,00 82.624,36 251.362,95 422.594,64 

Μεταφορές 0,00 2.393,11 0,00 0,00 -3.055,91 -662,80 

Αποτελεσματα περιοδου μετά από 
φορους 0,00 0,00 0,00 0,00 432.906,09 432.906,09 

Διανομή κερδών 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.000,00 -32.000,00 

Υπόλοιπο την  31 Δεκεμβρίου  2019 66.000,00 3.000,44 22.000,00 82.624,36 649.213,13 822.837,93 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων.   
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

  

 
01/01-31/12/2019   01/01-31/12/2018 

         

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

        

Κέρδη προ φόρων 
  

579.773,67   326.670,57 

          

Προσαρμογές για: 
  

      

Αποσβέσεις   19.257,72   6.756,04 

Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα   
59.993,88   68.393,91 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού   
2.794,21   0,00 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του 
κεφαλαίου κίνησης 

  
661.819,48   401.820,52 

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων   -265.507,74   122.004,26 

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων   -154.442,99   42.616,42 

Αύξηση/(Μείωση) Προμηθευτών   
-138.927,00   -400.699,65 

Τόκοι πληρωθέντες   -61.663,58   -68.468,91 

Φόροι   -78.628,99   0,00 

Σύνολο (εκροών) /εισροών (για)/ από 
λειτουργικές δραστηριότητες 

  
-37.350,82   97.272,64 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  
      

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων 
στοιχείων 

  
-48.044,66   -12.209,89 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα   
1.669,70   75,00 

Ταμειακές εισροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  
-46.374,96   -12.134,89 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες 

  
      

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου δανεισμού  

  
166.018,83   -111.566,88 

Διανομή κερδών   -32.000,00   -20.000,00 
Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες 

  
134.018,83   -131.566,88 

Καθαρή αύξηση /(μείωση) χρηματικών 
διαθεσίμων 

  
50.293,05   -46.429,13 

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους   48.655,75   95.084,88 
          

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους   98.948,80   48.655,75 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.  (εφεξής «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Είναι 

εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό : 13374017000.   

Η έδρα της Εταιρείας είναι στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 56
ο
 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.   

Η PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στη παραγωγή και εμπορία 

εξαρτημάτων  αλουμινίου. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 

εταιρείας EUROPA PROFIL  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 23 

Μαρτίου 2020 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 

και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής 

«Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών αρχών. 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 του έτους υπό αναφορά. Παρά το 

γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με 

τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 

αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν 

μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 5. 

2.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, 

τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με 

την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 

παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 

είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 

παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα 

ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής 

να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια 

άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά 

με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 

μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 

χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής 

ποινής εξόφλησης»  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη 

συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και 

καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην 

εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες 

συμμετοχές τους σε μία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 

καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.  

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»  

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική 

αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 

λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου 

του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» 

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 

συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 

παροχών.  
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 

προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της 

επιχείρησης αυτής. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 

προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο 

στην επιχείρηση αυτή.  

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 

εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού 

οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το 

στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις 

αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που 

βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του 

προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να 

παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα 

προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται 

σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)  «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 
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Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών 

και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις 

αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε 

επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 

συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. 

Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις 

διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου 

ώστε να παρέχουν διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα 

προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις 

εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισής 

τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 

μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η 

ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία 

αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνιζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας 

υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα 

του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό 

νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα 

και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 

προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη 

μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες 

κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές 

από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της 

εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

απομείωση.  Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 

απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται 

ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία 

και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιείται. 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

- Μηχανήματα 1-10 έτη 

- Μεταφορικά μέσα   5-8 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων αναθεωρούνται και 

αναπροσαρμόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε κάθε τέλος χρήσεως. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.   

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για 

το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα 

χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους. 

3.3 Μισθώσεις 

Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, εφαρμόζεται ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις. 

Αναγνώριζονται δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις που προηγουμένως 

ταξινομούνταν ως λειτουργικές. Η αρχική επιμέτρηση του δικαιώματος χρήσης γίνεται στο ποσό της 

μισθωτικής υποχρέωσης πλέον των αρχικών άμεσων εξόδων. Μεταγενέστερα γίνεται στο κόστος 
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μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο τηρείται σε 

εύλογη αξία. 

Η υποχρέωση μίσθωσης αναγνωρίζεται ως η παρούσα αξία υπολειπόμενων πληρωμών, 

προεξοφλημένη με διαφορικό επιτόκιο δανεισμού. 

Δικαίωμα χρήσης παγίων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει δικαίωμα χρήσης παγίων στην έναρξη της μίσθωσης (την ημερομηνία που το 

περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προ χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρούνται στο 

κόστος τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την απομείωση της αξίας τους 

προσαρμοσμένο κατά την επιμέτρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων μισθώσεων. 

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες με την 

παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Για να 

υπολογίσει την παρούσα αξία των πληρωμών, η Εταιρία χρησιμοποιεί το επιτόκιο δανεισμού κατά την 

ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Μεταγενέστερα της έναρξης της μίσθωσης το ποσό των 

υποχρεώσεων μισθώσεων προσαυξάνεται με έξοδα τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές 

μισθωμάτων που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων μισθώσεων 

επιμετράται εάν υπάρξει τροποποίηση, η οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της σύμβασης, στα 

σταθερά μισθώματα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. 

Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση του προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις 

της εταιρείας. 

3.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

Τα αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις και απομειώσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια 

της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται στα 5 έτη.  

Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα 

όταν πραγματοποιούνται. 

3.5 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Με την εξαίρεση των ασωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα 

οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών 

στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η 

λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη 

ζημία απομείωση του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η 
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μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα 

πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα 

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

οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού 

στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 

ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και 

από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού 

ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν 

ξεχωριστά. 

3.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 

α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

Η εταιρεία εφάρμοσε, για πρώτη φορά την χρήση 2018 το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» με τη 

μέθοδο της σωρευτικής επίδρασης (δηλαδή την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση), με την 

επίδραση της εφαρμογής αυτού του προτύπου να αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία της αρχικής 

εφαρμογής (δηλαδή την 1 Ιανουαρίου 2018). Αντίστοιχα, οι πληροφορίες που αφορούσαν στη χρήση 

2017 δεν είχαν επαναδιατυπωθεί, δηλαδή αποτυπώθηκαν σύμφωνα με τα προηγούμενα πρότυπα και 

τις σχετικές διερμηνείες. Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 δεν είχε επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του 

Ομίλου. 

Κατά την χρήση 2019 η εταιρεία εφάρμοσε το Πρότυπο όπως αυτό παρουσιάζεται κατωτέρω. 

 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα : Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 σχετικά με την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών 

ζημιών. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης μία νέα προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης 

βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο μοντέλο του ΔΛΠ 39. Οι 

νέες πρόνοιες για τις ζημιές απομείωσης, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα οι 

αναμενόμενες ζημίες να αναγνωριστούν νωρίτερα.   

Κατάταξη και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων:  

Το ΔΠΧΑ 9 διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για την ταξινόμηση και 

τη μέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, εξαλείφει τις προηγούμενες 

κατηγορίες του ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: διακρατούμενα ως τη λήξη, 

δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση.    

Εκτός από τις απαιτήσεις από πελάτες που αρχικά αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής, η εταιρεία 

αρχικά αποτιμά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του συν το κόστος 

συναλλαγής, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται 
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στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά μέσα 

μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος, 

ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων.   

Η κατάταξη βασίζεται σε δύο κριτήρια: 1. Tο επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την 

είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η 

πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 2. Εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου 

και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο).   

Η νέα κατάταξη και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας είχε 

ως εξής:  

1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος. 

Κατατάσσονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία διατηρούνται στο πλαίσιο του 

επιχειρηματικού μοντέλου με στόχο τη διακράτηση τους και την είσπραξη συμβατικών ταμειακών 

ροών που πληρούν το «SPPI» κριτήριο. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εκτός από τις επενδύσεις σε αμοιβαία 

κεφάλαια τα οποία επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.   

2.Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια. Οι επενδύσεις αυτές δεν 

πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη στο αποσβεσμένο κόστος, διότι οι ταμειακές ροές τους δεν 

συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, οι επενδύσεις της εταιρείας σε αμοιβαία κεφάλαια είχαν ταξινομηθεί ως 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9, οι 

επενδύσεις της εταιρείας στα αμοιβαία κεφάλαια θα πρέπει να αναταξινομηθούν από τα «διαθέσιμα 

προς πώληση περιουσιακά στοιχεία» στα «χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων». 

3.7 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές 

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

εξόδων πώλησης και προκειμένου για ημιτελή των εκτιμώμενων εξόδων για την ολοκλήρωσή τους. 

Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο. Απομειώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως κατά την οποία 

προκύπτουν.  

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) η αξία των 

οποίων συμμετέχει με ποσοστό <5% στο συνολικό κόστος παραγωγής αποτιμήθηκαν στην τελευταία 

τιμή αγοράς (τιμή αντικαταστάσεως) ή με την μέθοδο διαδοχικών υπολοίπων εκάστου τριμήνου. 
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Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, αποτιμήθηκαν με την μέθοδο των διαδοχικών 

υπολοίπων του κόστους παραγωγής τους όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού 

τριμήνου. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. 

Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν με την μέθοδο των διαδοχικών υπολοίπων του 

κόστους παραγωγής τους όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 

Η τιμή αποτίμησης των  Α΄ υλών, Β Υλών >5%,εμπορευματων,  προσδιορίστηκε με τη μέθοδο των 

διαδοχικών υπολοίπων, όπως αυτή προσδιορίζεται  στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 

3.8 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι Λοιπές Απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος και  μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης 

εμφανίζονται στην αναπόσβεστη αξία τους. 

3.9  Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

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

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Τα στοιχεία 

των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

3.10 Μετοχικό  κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει μετοχές. Οι μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

3.11 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού σύμφωνα με τους 

φορολογικούς νόμους που ισχύουν στη Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος 

περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως 

αναμορφώνονται στην φορολογική της δήλωση και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους 

ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 

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

φορολογικό κέρδος ή ζημία.   

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

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 

την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε 

ισχύ όταν η αναβαλλόμενη απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 

θα τακτοποιηθεί. 

3.12 Παροχές στο προσωπικό 

(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 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών (κρατικά προγράμματα) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 

περίοδο που αφορά. 

Η εταιρία συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά το 

προσωπικό βάσει του ελληνικού εργατικού δικαίου. Δυνάμει του σχετικού Νόμου, οι εργαζόμενοι 

δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης με ποσό πληρωμής που 

σχετίζεται με τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο τερματισμού της 

απασχόλησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση).  Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία 

δεν δικαιούνται αποζημίωσης. 

3.13 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 

- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης 

- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης είναι η 

παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό της δέσμευσης. Το 

επιτόκιο  προεξόφλησης θα είναι ένα προ φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της 

αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. 

3.14 Αναγνώριση εσόδων 

Η εταιρεία εφάρμοσε, για πρώτη φορά το 2018, το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»  με 

τη μέθοδο της σωρευτικής επίδρασης (δηλαδή την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση), με την 

επίδραση της εφαρμογής αυτού του προτύπου να αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία της αρχικής 

εφαρμογής (δηλαδή την 1 Ιανουαρίου 2018). Αντίστοιχα, οι πληροφορίες που αφορούσαν στη χρήση 

2017 δεν είχαν επαναδιατυπωθεί, δηλαδή αποτυπώθηκαν σύμφωνα με τα προηγούμενα πρότυπα, 
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το ΔΛΠ 18, το ΔΛΠ 11, το ΔΛΠ 39 και τις σχετικές διερμηνείες. Η εταιρεία εφάρμοσε το πρότυπο για 

τη χρήση 2018, και αναφορικά για τις προηγούμενες χρήσεις, από την εφαρμογή του και δεν 

προκύψει επίδραση στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.  

Η εταιρεία συνέχισε να εφαρμόζει το πρότυπο όπως αναλύεται κατωτέρω και κατά την χρήση 2019 . 

 ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες : Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 

«Κατασκευαστικά Συμβόλαια», το ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και τις συναφείς διερμηνείες και εφαρμόζεται 

σε όλα τα έσοδα που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, εκτός εάν οι συμβάσεις αυτές 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων. Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο 

πέντε σταδίων για να επιμετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες:  

1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη.   

2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.   

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.   

4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.   

5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή ενόσω) μια οικονομική οντότητα εκπληρώνει μια υποχρέωση 

εκτέλεσης.   

Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να 

απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να 

δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Επίσης, περιλαμβάνει τις αρχές που 

πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και 

τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ο 

πελάτης απόκτα τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης 

του ελέγχου - είτε σε δεδομένη χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου.   

3.15 Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (πέραν των εμπορικών υποχρεώσεων) 

αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα 

χρηματοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. 

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.   
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4.1.1 Κίνδυνος αγοράς 

i. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς οι συναλλαγές της σε ξένο 

νόμισμα είναι περιορισμένες και δεν κατέχει   περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα. 

ii. Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμής. 

iii.  Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από δανειακές υποχρεώσεις. Το μέγεθος 

του δανεισμού κατά την 31.12.2019 ήταν 1.272.875,70 ευρώ, έχει χορηγηθεί από την Ε.Τ.Ε. ως 

κεφάλαιο κίνησης. Το σημερινό υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε 1.496.810,55 ευρώ με συνολικό 

κόστος δανεισμοί 4,85% ετησίως (επιτόκιο 0 περιθώριο 4,25 + εισφορά ν. 128/75  0,60). Το κόστος 

δανεισμού διαπραγματεύεται με την τράπεζα  κατά την ανανέωση του (κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο). 

4.1.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών της. Οι πωλήσεις είναι κυρίως σε 

πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και πιστωτικά όρια. Επίσης εφαρμόζονται 

συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Η Εταιρεία χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά 

περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών του. Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ο κίνδυνος από 

επισφαλείς απαιτήσεις είναι ελεγχόμενος και περιορισμένος. 

4.1.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών ταμειακών 

διαθεσίμων και την εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηματοδότησης. Ο κίνδυνος ρευστότητας 

διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή  ταμειακά διαθέσιμα. 

4.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 

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

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 

γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 

επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

5.1 Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων 

Η διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις σημειώσεις 3.2 και 3.4. 
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5.2 Εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων 

Σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που αναφέρεται στη παράγραφο 3.7 η εκτίμηση της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων, αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση της Διοίκησης, με βάση τις 

ιστορικές τάσεις των πωλήσεων και τη θεώρηση της για την ποιότητα και τον όγκο των αποθεμάτων, 

στο βαθμό που τα διαθέσιμα αποθέματα κατή την ημερομηνία του Ισολογισμού θα πουληθούν κάτω 

του κόστους. 

5.3 Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις 

οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος δεν είναι 

πιθανή. Η διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις με βάσει παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία 

για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση της για την 

επίδραση λοιπών παραγόντων που επιδρούν στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 

5.4 Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. 

Εάν το τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, 

η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της 

χρήσης. 

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Αξία κτήσεως  

Οικόπεδα-
Γήπεδα 

Κτιριακές 
Εγκ/σεις  

Μηχανήματα 
 

Μεταφορικά 
μέσα  

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
 

Σύνολο 

Κατά την 01/01/2018 0,00 0,00 
 430.797,85 

 
93.872,30 

 
16.807,70 

 
541.477,85 

Προσθήκες χρήσεως 
   26.341,66 

 
0,00 

 
568,23 

 
26.909,89 

Εκποιήσεις χρήσεως 0,00 0,00 

 
0,00 

 
-14.700,00 

 
0,00 

 
-14.700,00 

Σύνολο κατά την 31/12/2018 0,00 0,00 
 457.139,51 

 
79.172,30 

 
17.375,93 

 
553.687,74 

Προσθήκες χρήσεως 

 

0,00 

 
46.422,74 

 
0,00 

 
1.621,92 

 
48.044,66 

Εκποιήσεις χρήσεως 
 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Σύνολο κατά την 31/12/2019 0,00 0,00 
 503.562,25 

 
79.172,30 

 
18.997,85 

 
601.732,40 

   
        Αποσβέσεις 

  
        Κατά την 01/01/2018 0,00 0,00 
 358.681,40 

 
79.655,80 

 
13.349,94 

 
451.687,14 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 

 
14.322,04 

 
3.064,00 

 
517,50 

 
17.903,54 

Εκποιήσεις χρήσεως 0,00 0,00 

 
0,00 

 
-11.147,50 

 
0,00 

 
-11.147,50 

Σύνολο κατά την 31/12/2018 0,00 0,00 
 373.003,44 

 
71.572,30 

 
13.867,44 

 
458.443,18 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 

 
16.303,11 

 
2.280,00 

 
674,61 

 
19.257,72 

Εκποιήσεις χρήσεως 0,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Σύνολο κατά την 31/12/2019 0,00 0,00 
 389.306,55 

 
73.852,30 

 
14.542,05 

 
477.700,90 

   
        Αναπόσβεστη αξία 

  
        Σύνολο κατά την 31/12/2018 0,00 0,00 
 84.136,07 

 
7.600,00 

 
3.508,49 

 
95.244,56 

Σύνολο κατά την 31/12/2019 0,00 0,00 
 114.255,70 

 
5.320,00 

 
4.455,80 

 
124.031,50 
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Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα εμπράγματα 

βάρη.  

 

7. Aναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

 

01/01-31/12/2019 
 

01/01-31/12/2018 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  146.482,97 
 

78.628,99 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 384,61 
 

64.476,98 

Συνολική χρέωση για φόρους εισοδήματος που 
απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

146.867,58 
 

143.105,97 

 

 

 

01/01-31/12/2019 
 

01/01-31/12/2018 

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος 579.773,67 
 

326.670,57 

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή (2019:24%, 2018:29%) 

139.145,68 
 

94.734,47 

Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων 
και εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 

7.721,90 
 

48.371,50 

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 

146.867,58 
 

143.105,97 

Η κίνηση του αναβαλλόμενου φόρου στις χρήσεις 2019 και 2018: 

 

 

 

2019 
 

2018 

Υπόλοιπο έναρξης 10.374,01 
 

74.850,99 

Φόρος αποτελεσμάτων χρήσεως [πίστωση/(χρέωση)] -928,59 
 

-64.476,98 

Φόρος ιδιων κεφαλαίων [πίστωση/(χρέωση)] 543,98 
 

0,00 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 9.989,40 
 

10.374,01 

 

 

 

   

Πρόβλεψη 
αποζημίωσης 
προσωπικού 

 

Φορολογικές 
ζημιές 

 

Λοιπά 
 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 
  

10.319,93 
 

61.227,47 
 

14.949,69 
 

86.497,09 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων   

0,00 

 

0,00 

 

-
11.646,10  

-11.646,10 

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια 
  

0,00 

 

0,00 

 

0,00   0,00 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 
  

10.319,93 
 

61.227,47 
 

3.303,59   74.850,99 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων   

0,00 

 

-61.227,47 

 

-3.249,51 
 

-64.476,98 
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Πίστωση στα ίδια κεφάλαια 
  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
 

0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 
  

10.319,93 
 

0,00 
 

54,08 
 

10.374,01 

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων   -879,61 

 
0,00 

 
-48,98 

 
-928,59 

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια 
  

0,00 
 

0,00 
 

543,98 
 

543,98 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 
  

9.440,32 
 

0,00 
 

549,08 
 

9.989,40 

 

8. Αποθέματα 

 

31/12/2019 

 

31/12/2018 

Εμπορεύματα 877.154,80 
 

706.631,31 

Προιόντα έτοιμα και ημιτελή 62.160,88 
 

27.896,34 

Υποπροιόντα 8.983,44 
 

64.097,64 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 708.319,86 
 

590.266,44 

Αναλώσιμα υλικά και είδη συσκευασίας 8.659,75 
 

10.879,26 

 
1.665.278,73 

 
1.399.770,99 

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
31/12/2019 

 
31/12/2018 

Πελάτες εσωτερικού  281.524,19 
 

480.685,91 

Επισφαλείς Πελάτες 90.172,03 
 

0,00 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 15.972,04 
 

0,00 

Επιταγές εισπρακτέες 959.891,35 
 

703.914,87 

 
1.347.559,61   1.184.600,78 

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -90.172,03 
 

0,00 

Υπόλοιπο εμπορικών απαιτήσεων 1.257.387,58 
 

1.184.600,78 

 

10. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

 
31/12/2019 

 
31/12/2018 

Απαιτήσεις από το Δημόσιο 78.628,99 
 

15.000,00 

Έξοδα επομένων χρήσεων 0,00 
 

0,00 

Προκαταβολές προσωπικού  290,00 
 

0,00 

Απαιτήσεις ΦΠΑ από το Δημόσιο 3.437,20 
 

0,00 

Λοιποί χρεώστες 15.000,00 
 

700,00 

Σύνολο προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων 
 

97.356,19 
 

15.700,00 

 

11. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
31/12/2019 

 
31/12/2018 

Ταμείο  1.983,78 
 

854,38 

Καταθέσεις όψεως 96.965,02 
 

47.801,37 

 
98.948,80 

 
48.655,75 
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12. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το Κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 66.000 διαιρεμένο σε 2.200 μετοχές,  αξίας Ευρώ 30,00 η κάθε μία. 

Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
2019 

 
2018 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους 2.200 
 

2.200 

Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους 0 
 

0 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους 2.200 
 

2.200 

 

13. Λοιπά Αποθεματικά 

 
31/12/2019 

 
31/12/2018 

Τακτικό αποθεματικό 22.000,00 
 22.000,00 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου 82.624,36 
 82.624,36 

Αποθεματικό αναλογιστικών ζημιών/κερδών 3.000,44 
 607,33 

Σύνολο λοιπών αποθεματικών 107.624,80 
 105.231,69 

 

Σημειώνουμε ότι τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής 

Νομοθεσίας κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) 

κερδών, είναι 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 δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

14. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

 

   
31/12/2019 

 
31/12/2018 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων   

37.642,89 
 

34.185,88 

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό 
  

37.642,89 
 

34.185,88 

 

 

    

31/12/2019 

Συσσωρευμένα αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές στην έναρξη της   περιόδου 
  

-3.663,24 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές χρήσεως 

   
662,80 

Συσσωρευμένα αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές στο τέλος της περιόδου 
  

 
-3.000,44 
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Αποτελέσματα χρήσης 
  

31/12/2019 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 
  

2.213,05 

Καθαρό κόστος τόκων καθορισμένης παροχής 
  

581,16 

Συνολική χρέωση/( πίστωση) στα αποτελέσματα 
  

 
2.794,21 

15. Προμηθευτές 

 
31/12/2019 

 
31/12/2018 

Προμηθευτές εσωτερικού  354.539,43 
 

416.886,80 

Προμηθευτές εξωτερικού 6.204,54 
 

4.879,59 

Επιταγές πληρωτέες 534.395,97 
 

632.552,84 

 
 

895.139,94  
 

1.054.319,23 

 

16. Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
31/12/2019 

 
31/12/2018 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 26.090,35 
 

20.728,91 

Λοιποί φόροι & τέλη 6.206,21 
 

15.713,53 

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 428,21 
 

0,00 

Δεδουλευμένα έξοδα 0,00 
 

0,00 

Πιστωτές διάφοροι 47.072,00 
 

23.102,04 

 
 

79.796,77  59.544,48 

 

17. Έσοδα 

 

 
01/01-31/12/2019 

 
01/01-31/12/2018 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 2.684.192,53 
 

2.156.290,86 

Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών 2.184.527,87 
 

1.790.807,09 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 212.107,64 
 

160.754,60 

Πωλήσεις υπηρεσιών 8.137,50 
 

7.012,50 

 
5.088.965,54 

 
4.114.865,05 

 

18. Λειτουργικά έξοδα 

Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως εξής: 

 
01/01-31/12/2019 

 
01/01-31/12/2018 

Αναλώσεις αποθεμάτων 3.690.277,73 
 

2.953.841,27 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 472.356,29 
 

405.894,15 

Αμοιβές τρίτων 148.791,28 
 

144.109,68 

Παροχές τρίτων 74.850,42 
 

73.548,71 

Φόροι τέλη 7.307,07 
 

6.811,20 

Διάφορα έξοδα 31.309,49 
 

28.679,23 

Αποσβέσεις 19.257,72 
 

17.903,54 

 

 
4.444.150,00 

 
3.630.787,78 
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Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 

 
01/01-31/12/2019 

 
01/01-31/12/2018 

Κόστος πωλήσεων 4.143.987,16 
 

3.289.656,50 

Έξοδα διοίκησης 83.896,71 
 

140.360,12 

Έξοδα διάθεσης 216.266,13 
 

200.771,16 

 

 
4.444.150,00 

 
3.630.787,78 

 

19. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα βασικά μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας και 

τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα, και τις οικονομικές 

οντότητες που ελέγχονται ή ελέγχονται από κοινού από τα αυτά τα  πρόσωπα. 

Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους ίδιους με 

εκείνους που ισχύουν για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη και δεν εμπεριέχουν 

κίνδυνο υψηλότερο του κανονικού. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα της μέρη έχουν ως εξής: 

 
01/01-31/12/2019 

 
01/01-31/12/2018 

Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών από: 
   

 
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 

 
0,00 

 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.334.916,35 

 
1.726.726,26 

 
Σύνολο 2.334.916,35 

 
1.726.726,26 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προς: 
   

 
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 

 
0,00 

 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.630.066,54 

 
2.096.783,54 

 
Σύνολο 2.630.066,54 

 
2.096.783,54 

 

  
31/12/2019 

 

31/12/2018 

Απαιτήσεις από: 
   

 
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 

 
0,00 

 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 357.448,80 

 
371.253,61 

 
Σύνολο 357.448,80 

 
371.253,61 

Υποχρεώσεις προς: 
   

 
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 

 
0,00 

 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 290.287,37 

 
569.872,21 

 
Σύνολο 290.287,37 

 
569.872,21 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη διοίκησης. 

20. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με  άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια 

της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:  
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Δικαστικές Υποθέσεις  

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία της Εταιρείας. 

Ανέλεγκτες χρήσεις  

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2010. Οι χρήση 2011, 2012 και 2013 έχουν 

παραγραφεί λόγω συμπλήρωσης της πενταετίας. Λόγω της ύπαρξης των ανέλεγκτων φορολογικών 

χρήσεων (2014-2018), είναι πιθανόν να επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα και φόροι, τα ποσά των 

οποίων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια επί του παρόντος. Σημειώνεται ότι η 

εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για τις χρήσεις 2018 και 2019. Για την χρήση 

2018 έχει εκδοθεί έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Ο έλεγχος 

της χρήσης 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019. 

21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για τον εντοπισμό 

περιορισμένων περιπτώσεων πνευμονίας, άγνωστης αιτίας, στο Wuhan, Hubei. Στις 7 Ιανουαρίου 

2020, οι κινεζικές αρχές προσδιόρισαν ως την αιτία έναν νέο τύπο κοροναϊού (COVID-19). Τα πρώτα 

κρούσματα COVID-19 επιβεβαιώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ στις 23 Ιανουαρίου 2020. Από τις 31 

Δεκεμβρίου 2019, η ανάπτυξη και εξάπλωση του COVID-19 έχει οδηγήσει στην εμφάνιση πλήθους 

συναφών γεγονότων. Τον Μάρτιο 2020 ο ΠΟΥ κήρυξε τον COVID-19 πανδημία. 

 

Κατά την ίδια περίοδο (Μάρτιος 2020) η χώρα ξεκίνησε να πλήττεται από την εξάπλωση του νέου 

κορωνοϊού Covid-19. O βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την περαιτέρω εξάπλωση αυτού του ιού 

παραμένει σημαντικός. Κατά το χρόνο σύνταξης των Οικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν 

αποτελεσματικά θεραπευτικά σκευάσματα και εμβόλια και οι προσπάθειες από τις αρμόδιες αρχές 

παγκοσμίως περιορίζονται στη διαχείριση των συμπτωμάτων στους ασθενείς και στον περιορισμό της 

μετάδοσης της νόσου μέσω πρωτοφανών προληπτικών μέτρων (περιορισμοί μετακίνησης , 

καραντίνα, κλπ).  

 

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις, 

αξιολογεί και λαμβάνει όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων του ιού.  

 

Στα πλαίσια αυτών, έχει ευθυγραμμιστεί με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ και των λοιπών αρμοδίων 

αρχών. Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και δύναται να εφαρμοστεί όπου 

απαιτηθεί απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Επίσης η εταιρεία έχει λάβει κάποιες δράσεις όπως  
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εφεδρικές ρυθμίσεις σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν τους ρόλους 

τους ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες καθώς και η θέσπιση διαδικασιών που απαιτούν από το  

 

προσωπικό να αναφέρει εάν αισθάνεται αδιαθεσία και πιθανή μόλυνση ή έκθεση στον ιό 

(συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ταξιδιών σε περιοχές υψηλού κινδύνου) ή ανησυχίες που 

αφορούν σε άλλους με τους οποίους μπορεί να έχει έρθει σε επαφή. 

 

 Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος να επηρεαστεί η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας 

αξιολογείται ως σημαντικός και υπαρκτός. Ο κίνδυνος αυτός αφορά την πιθανή μείωση του τζίρου της 

εταιρείας και καθυστερήσεων υλοποίησης ήδη υπαρχόντων παραγγελιών στην ελληνική επικράτεια, 

λόγω της απομόνωσης των εργαζομένων μας, των πελατών και των προμηθευτών στην Ελλάδα και 

της γενικότερης αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί στο υπάρχον οικονομικό περιβάλλον, και το  

ενδεχόμενο να υπάρξουν διαταραχές στις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων μας καθώς και στις 

λοιπές υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Παράλληλα όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορούν να εξαχθούν με βεβαιότητα ασφαλή 

συμπεράσματα αναφορικά με τους κινδύνους, την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις του γεγονότος 

αυτού στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, λόγω της 

δραστηριοποίησης του στην ελληνική επικράτεια που πλήττεται από την εξάπλωση του ιού. Κάθε 

πιθανή επίπτωση στα αποτελέσματά μας θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις συνεχιζόμενες 

εξελίξεις, σχεδόν όλες από τις οποίες είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Η απόφαση των ελληνικών 

αρχών να εφαρμόσουν έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας, αν και προσωρινής φύσης, μπορεί να 

συνεχιστεί και να αυξηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στην επιδημία του ιού.  

 

Με βάση τις εξελίξεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά και τις εν εξελίξει υλοποιήσεις της 

εταιρείας, δεν προκύπτει κατά τη χρονική στιγμή κατάρτισης της παρούσας έκθεσης περίπτωση 

διακοπής δραστηριότητας (going concern). 

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρίας διαβεβαιώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει την απρόσκοπτη 

χρηματοδότηση της εταιρίας και να προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εύρυθμη 

λειτουργία της τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2020. Αν και δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει τον αντίκτυπο 

της κρίσης του κορωνοϊού στις δραστηριότητές μας,o κλάδος μας έχει μικρή άμεση έκθεση στις 

συνέπειες της έξαρσης του ιού όμως αναπόφευκτα θα επηρεαστεί. Σήμερα, επικεντρώνουμε την 

προσοχή μας στην κρίση του κορωνοιού και τις άνευ προηγουμένου επιπτώσεις που δημιουργεί στην 

παγκόσμια οικονομία. Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μας, τη διασφάλιση 

της ικανοποίησης των πελατών μας καθώς και την επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων μας.  
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Καταρτίζουμε σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευελιξίας, ενισχύοντας την ρευστότητά μας συνδυάζοντας 

ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης. 

 

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 23 Μαρτίου 2020 
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