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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  ETPA PACKAGING A.E.E.E. 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ETPA PACKAGING A.E.E.E. (η Εταιρεία), οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας ETPA PACKAGING A.E.E.E. 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, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
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 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. 
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• 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. 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
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 31.12.2020. 

β. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ETPA PACKAGING A.E.E.E. και το 
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. 

 

2.  Διανομή Κερδών και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν. 4548/2018 
Με την από 28 Δεκεμβρίου 2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 
συνολικού ποσού € 1,25 εκ.. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται σύμφωνα με τη γνώμη μας μη πραγματοποιημένα 
κέρδη συνολικού ποσού € 219 χιλ. όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 δεν δύναται 
να διανεμηθούν. 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 30 Iουλίου 2021 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

 
Αθανασία Κούρτη 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 52251 
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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού  Συμβουλίου της ETPA PACKAGING AEE Της Χρήσης 1/1-31/12/2020 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την 23η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας ETPA PACKAGING A.E.E. (1/1/2020 - 31/12/2020). 
Η χρήση αυτή είναι η πέμπτη χρήση όπου η Εταιρεία δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). 
 
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας ETPA PACKAGING A.E.E., περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα 
κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα 
μετά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης, περιγραφή της προβλεπόμενης εξέλιξης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών 
κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της 
Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία. 
 

Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η εξέλιξη των εργασιών για τη χρήση 2020 καθώς και τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν 
ως εξής: 
 

Πωλήσεις: Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 15,3 εκατ. έναντι € 14,9 το 2019 
σημειώνοντας αύξηση 3%. 
 
Μικτά κέρδη: Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2020 σε € 4,38 εκατ. έναντι € 4,19 εκατ. το 
2018 σημειώνοντας αύξηση 5%. 
 
Έξοδα διοίκησης: Τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας ανήλθαν σε € 2,29 εκατ. στο 2020 έναντι € 2,01 εκατ. τη 
προηγούμενη σημειώνοντας αύξηση 14%. 
 
Έξοδα διάθεσης: Τα έξοδα διάθεσης σημείωσαν αύξηση 10% από € 883 χιλ. το 2019 σε € 968 χιλ. το 2020. 
 
EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της εταιρείας ανήλθαν το 
2020 σε € 1,42 εκατ., έναντι € 1,72 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση. 
 
Αποτελέσματα προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων για την χρήση 2020 ανήλθαν σε € 43 χιλ. έναντι € 193 χιλ. την 
προηγούμενη χρήση. 
 
Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους: Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά φόρων στο 2020 αξίας € 195 χιλ 
έναντι κέρδη μετά φόρων στο 2019 αξίας € 124 χιλ. 
 
 
Λοιποί χρηματοοικονομικοί δείκτες 
Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται για την Εταιρεία οι βασικότεροι αριθμοδείκτες: 
 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας 1,16 0,97 

Ταχύτητα είσπραξής απαιτήσεων (ημέρες) 138,16 134,02 

Ταχύτητα πληρωμής υποχρεώσεων (ημέρες) -68,87 -68,17 

Ταχύτητα κυκλοφ. Αποθεμάτων (ημέρες) -69,99 -62,73 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφ. Ταχύτητας Ενεργητικού 0,59 0,64 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     

Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου η μικτού κέρδους 28,60% 28,14% 

Αριθμοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους  -1,27% 0,83% 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων  κεφαλαίων    -3,91% 1,99% 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ   ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   ΚΑΙ  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ     

Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια  19,07% 26,59% 

Αριθμοδείκτης  ιδίων  προς ξένα  κεφάλαια 23,57% 36,22% 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς καθαρά πάγια  40,52% 46,86% 
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Τέλος, σημειώνεται ότι η Εταιρεία στο πλαίσιο της λειτουργίας της, πέραν της καταστατικής της έδρας στη 
Μεταμόρφωση Αττικής και του εργοστασίου στην Κομοτηνή, διατηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη και γραφείο 
στα Χανιά. 
 
Β. Περιβαλλοντικά θέματα 

H εταιρεία πιστεύει στην αρμονική συνύπαρξη της επιχειρησιακής δραστηριότητας με τον άνθρωπο και το φυσικό 
περιβάλλον. Κατανοούμε πλήρως τις ευθύνες μας για την προστασία του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας 
στην οποία λειτουργούμε. Κατά συνέπεια προτεραιότητά μας αποτελεί η πρόληψη και αποφυγή της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η μείωση στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων μας και η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.  
 Για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της, η Εταιρία μας αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 cor. 2009 με αριθμό 
Πιστοποιητικού ΕΜ-0253/2017 TUV HELLAS (TUV NORD) S.A. και δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης μέσω των παρακάτω:  

• να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τις 
περιβαλλοντικές παραμέτρους της εταιρείας,  

• να επενδύει με τρόπο οικονομικά βιώσιμο, για την εφαρμογή των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών και 
πρακτικών, για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και την μείωση στο ελάχιστο της 
παραγωγής αποβλήτων και εκπομπής ρύπων,  

• να ανακυκλώνει εσωτερικά ή να διαθέτει για ανακύκλωση όλα τα ανακυκλώσιμα υποπροϊόντα, 
υπολείμματα και κατάλοιπα των δραστηριοτήτων της, με δέσμευση την πρόληψη της ρύπανσης,  

• να αναπτύσσει και να διαθέτει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα κάνοντας χρήση νέων υλικών που 
υποκαθιστούν υλικά επικίνδυνα για το περιβάλλον,  

• να εκτιμά προκαταβολικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε νέας δραστηριότητας, προϊόντος και 
μεθόδου παραγωγής,  

• να εξετάζει άμεσα κάθε μη συμμόρφωση, ατύχημα και παράπονο που αφορά το περιβάλλον με σκοπό να 
διαπιστώνει τα αίτιά του 

• να λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της επανάληψής του,  

• να θέτει μετρήσιμους στόχους για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική της πολιτική  

•  να εφαρμόζει διαδικασίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο επίτευξής τους, και 

• να ελέγχει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πρακτικές των προμηθευτών της 
 

Γ. Εργασιακά & Κοινωνικά θέματα 

Eίναι πολιτική της εταιρείας να λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα με τρόπο που να προστατεύει τους εργαζομένους, την 
κοινωνία και το περιβάλλον. Για την τήρηση της πολιτικής αυτής η εταιρεία λειτουργεί βάση των παρακάτω: 
 Ελαχιστοποίηση των ρύπων σε Αέρα, Νερό και Γή. 

• Αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις της κοινωνίας και των πελατών σε σχέση με τα προϊόντα 
και την λειτουργία της.  

• Συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές Ελληνικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και απαιτήσεις του προτύπου 
SMETA ver.6 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας και το Περιβάλλον. 

• Ελέγχει και τηρεί τις ώρες εργασίας σύμφωνα με  Ελληνική νομοθεσία 

• Ενημερώνει και συμβουλεύει τους πελάτες για την κατάλληλη και ασφαλή χρήση των προϊόντων της  

• Είναι μέλος του SEDEX με αριθμό μέλους S000000062198 για την προώθηση του Ηθικού Επιχειρείν. 

• Επιλέγει προμηθευτές που τηρούν και συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς. 
  Eπίσης η εταιρεία βάση του Εγχειριδίου Πολιτικών Ηθικής και Συμπεριφοράς βασίζει την λειτουργία της σε πολιτική 
ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους και δεν αποδέχεται διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής με βάση την 
φυλή, το χρώμα, το φύλο, την θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, την ηλικία, την συζυγική κατάσταση, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αρχαιότητα. 
Ακόμα η εταιρεία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεσμεύεται να εντοπίζει και να προλαμβάνει κάθε επίπτωση 
ενέργειας που είναι αντίθετη με τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, μέσω 
διαδικασιών για τη δέουσα επιμέλεια στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προληπτική συμμόρφωση. 
Ακόμα αναγνωρίζει την επιρροή της στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείτε. Δεσμεύεται να συνεργάζεται με 
εταίρους αυτών των κοινωνιών, ώστε να εξασφαλίζει λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους, μαθαίνοντας από αυτές, 
καθώς διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Όπου χρειάζεται, δεσμεύεται να συμμετέχει σε διάλογο με 
τους εταίρους για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της. Πιστεύει ότι τα τοπικά 
ζητήματα αντιμετωπίζονται καταλληλότερα σε τοπικό επίπεδο. Δεσμεύεται επίσης για τη δημιουργία οικονομικών 
ευκαιριών και την προαγωγή ενός κλίματος καλής θέλησης στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. 
 
Δ. Σημαντικά  γεγονότα  που  έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 

Δ.1. Διανομή 
 
Η εταιρείας τις 28 Δεκεμβρίου 2020 με μια έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερισμάτων ποσού 
1.250.000 ευρώ προς τους μετόχους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πόσο αποτελείται από 
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συσσωρευμένα κέρδη μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31, Δεκεμβρίου 2019 και τη διανομή αφορολόγητου 
αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 και είχε σχηματιστεί κατά το παρελθόν.  Η έκτακτη Γενική 
Συνέλευση ενέκρινε την ανωτέρω διανομή παμψηφεί.  
 
Τα ανωτέρω μερίσματα μέχρι την 30 Ιουλίου 2021 έχουν εξοφληθεί. 
  
Δ.2. Επιπτώσεις του COVID 19 και προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας που αφορούν στα Έσοδα έγκεινται στην αδυναμία να αυξηθεί η αξιοποίηση της 
παραγωγικής μονάδας και του επενδυτικού προγράμματος σε παραγωγικό εξοπλισμό που ολοκληρώθηκε το 2018, 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αύξησης του τζίρου σε σχέση με το 2019 κατά 10%, όμως ο τζίρος αυξήθηκε κατά 
μόλις 3% το 2020 σε σύγκριση με το 2019, από 14,9 εκ σε 15,3 εκ. ευρώ. 
 
Τα ανοικτά υπολοιπα των πελατών παρέμειναν σχεδόν στο ιδιο ύψος 5,79 εκ ευρώ το 2020 σε σύγκειση με 5,80 
εκ ευρώ το 2019, ενώ στη διάρκεια του 2020 η εταιρεία δεν είχε νέες επισφαλείς απαιτήσεις. 
 
Η εταιρεία λόγω της ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας αποφάσισε να αυξήσει την ποσότητα των αποθεμάτων 
της ώστε να μην έχει προβλήματα στην τροφοδοσία της παραγωγής με Α’ ύλες.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση των αποθεμάτων της εταιρείας το 2020 κατά 615 χιλ ευρώ από 1,9 εκ ευρώ το 2019 σε 2,4 εκ ευρώ το 
2020.  
 
Η εταιρεία με στόχο να ενισχύσει την ταμειακή της θέση το 2020 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, 
έλαβε 2 νέα δάνεια. Ποσό 2,5 εκ ευρώ από την ΕΤΕ με εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας 
Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ποσό 1 εκ ευρώ από τη ALPHA BANK με 
εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας.   
 
Στα πλαίσια των ευεργετικών διατάξεων των νόμων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, η εταιρία έλαβε ποσά 
αξίας 135 χιλ. ευρώ για επιδότηση τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων καθώς και 54 χιλ. ευρώ για την εμπρόθεσμη 
καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων στις φορολογικές αρχές. 
 
Επίσης λόγω της πανδημίας των περιορισμών μετακινήσεων και της τηλεεργασίας η εταιρία είχε όφελος από την 
μείωση των διαφόρων λειτουργικών της εξόδων κατά περίπου 33 χιλ. ευρώ. 
 
Η εταιρεία σεβόμενη τα υγιειονομικά πρωτοκολλα για την προστασία του προσωπικού της και του κοινωνικού 
συνόλου κάλυψε τις δαπάνες προς το προσωπικό της για την διενέργεια προληπτικών covid test καθώς προμήθεια 
προστατευτικών μασκών. Το συνολικό έξοδο υπολογίζεται σε 15χιλ. και 17χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 
 
Εύλογη αξία Ακινήτων 
Το συνεχόμενο lockdown και η εξ’ αποστάσεως εργασία ενδέχεται να επηρεάσει τη ζήτηση των χώρων γραφείων 
και ως αποτέλεσμα τις τιμές των ακινήτων.  
Εντούτοις σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος εμφανίζεται άνοδος στις τιμές των 
ακινήτων στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και ως αποτέλεσμα η εμπορική αξία των ακινήτων της 
Εταιρείας δεν έχει επηρεαστεί.  
 
Δ.3. Πρόταση δημιουργίας Τακτικού Αποθεματικού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει τη δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού από τα συσσωρευμένα 
κέρδη μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019.  Το πόσο που έχει υπολογιστεί για τη δημιουργία του 
Τακτικού Αποθεματικού είναι 87.937,27 ευρώ.  Η τελική απόφαση για τη δημιουργία του Τακτικού Απόθεματικού 
θα παρθεί από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.  
 

 

Ε. Προοπτικές και στόχοι για τη χρήση 2021 

Η εταιρεία για το 2021 εκτιμά ότι η αύξηση των πωλήσεων θα συνεχιστεί όπως και τα προηγούμενα έτη.  Για το 
2021 εκτιμά μια αύξηση πωλήσεων σε ποσοστό 7% από 15,3 εκ ευρώ το 2020 σε 16,3 εκ ευρώ το 2021, με 
αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας και της ρευστότητας της. 
 
Επίσης εάν οι υγιειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν θα επαναεξετάσει τις χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει με 
σκοπό να αποπληρώσει κάποιες από αυτές και να μειώσει το χρηματοοικονομικό της κόστος για το 2021. 
 
Η εταιρεία εντός του 2021 προχώρησε στην αγορά ενός οικοπέδου στη ΒΙΠΕ Κομοτηνης και έχει υποβάλλει μια 
πρόταση για υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 που αφορά τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής 
στο νέο αυτό οικόπεδο το οποίο βρίσκεται δίπλα στις σημερινές εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Το συνολικό 
κόστος της επένδυσης αυτής είναι περίπου 5 εκ ευρώ.  Με την ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής στο τέλος του 
2022 η εταιρεία εκτιμά ότι η νέα γραμμή παραγωγής θα προσφέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη πωλήσεων από του 
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υφιστέμενους πελάτες αλλά και προσέλκυση νέων πελατών. Η τελική έγκριση του σχεδίου αναμένεται τον 
Σεπτέμβριο του 2021. 
 
 
ΣΤ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο κίνδυνος 
μεταβολής τιμών, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος ταμειακών ροών. Οι πολιτικές 
διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων 
που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της. 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της οποίας 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων περιλαμβάνει την 
αναγνώριση, υπολογισμό και αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με τις 
λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. 
 
Κίνδυνος μεταβολής τιμών: 
Υπάρχουν συμφωνητικά διαρκείας 1-1,5 ετών με πελάτες και προμηθευτές. 
Οι αλλαγές τιμής των προμηθευτών μπορούν άμεσα να μετακυληθούν στους πελάτες εφ' όσον οι διαφοροποιήσεις 
είναι μεγάλες σε βασικές Α' Ύλες όπως είναι η διεθνής αξία του πετρελαίου. 
  
Πιστωτικός κίνδυνος: 
 Διενεργείται έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας  για τους νέους πελάτες αλλά και περιοδικός έλεγχος πιστοληπτικής 
ικανότητας για τους παλαιούς πελάτες σε συνεργασία με τον Τειρεσία και την ICAP. Επίσης υπάρχει συνεργασία 
με νομικούς συμβούλους για ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα μικρομεσαίων πελατών καθώς και για ληξιπρόθεσμα 
υπόλοιπα μεγάλων πελατών. 
  
Κίνδυνος Ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της 
ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής 
παρακολούθησης των συναλλαγών που πραγματοποιούνται καθημερινά.  
 
Κίνδυνος Ταμειακών Ροών: 
Η εταιρία ρευστοποιεί τις απαιτήσεις της νωρίτερα προεξοφλώντας  επιταγές πελατείας στα πλαίσια των γραμμών 
χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης και εκχωρώντας τιμολόγια σε εταιρία factoring στα πλαίσια σχετικής 
σύμβασης. 
 
Ζ. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη  

Οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτά 
ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως, έχουν ως ακολούθως:  
 

Λογαριασμοί υποχρεώσεων 31/12/2020 31/12/2019 

Λοιπές Υποχρεώσεις 1.189.632 2.241 

Σύνολο 1.189.632 2.241 

 

 

Έξοδα 31/12/2020 31/12/2019 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.483.595 1.200.740 

Σύνολο 1.483.595 1.200.740 

 

Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά τη χρήση 
1/1-31/12/2020 ανήλθαν σε € 1.483.595.740. Κατά την 31/12/2020 δεν υφίστανται απαιτήσεις της εταιρείας από 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη. 
 

Μεταμόρφωση, 30 Ιουλίου 2021 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Ο Πρόεδρος & Εντεταλμένος Διευθύνων Σύμβουλος 

 
Ιωάννης Ντρενογιάννης 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  

 

Ενεργητικό Σημ 31/12/2020 31/12/2019 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού    
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3   12.298.061 13.225.260 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 4   879 3.177 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 5   197.337 303.921 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12   489.200 535.524 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού  12.985.477 14.067.881 

    
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού    
Αποθέματα 6   2.404.554 1.789.653 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 7   5.796.424 5.800.547 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 8   593.311 573.679 
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα & δεσμευμένες 
καταθέσεις 9   4.350.953 1.075.868 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού  13.145.242 9.239.747 

      

Σύνολο Ενεργητικού  26.130.719 23.307.628 

    
Ιδια Κεφάλαια  & Υποχρεώσεις     
Ιδια Κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 10   2.434.070 2.434.070 

Υπερ το άρτιο 10   724.644 724.644 

Λοιπά αποθεματικά 11   1.444.630 1.463.426 

Αποτελέσματα εις νέον  574.926 1.451.318 

Αποτελέσματα περιόδου  (194.813) 123.608 

Ίδια κεφάλαια   4.983.456 6.197.065 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές      

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  4.983.456 6.197.065 

    
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12   904.666 918.033 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 13   340.912 306.116 

Επιχορηγήσεις 14   981.800 1.114.045 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 16   6.961.635 4.845.946 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 17   55.000 55.000 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 15   552.074 384.541 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  9.796.087 7.623.680 

    
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18   2.023.294 2.103.877 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι  198.542 121.481 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 16   5.997.696 5.558.514 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 19   3.131.645 1.703.011 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  11.351.176 9.486.883 

      

Σύνολο Υποχρεώσεων  21.147.263 17.110.563 

      

Σύνολο Ιδίων  Κεφάλαίων  & Υποχρεώσεων   26.130.719 23.307.628 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων  

 
 

  Σημ. 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Πωλήσεις 20   15.319.066 14.897.551 

Κόστος πωληθέντων 21   (10.937.064) (10.705.252) 

Μικτό Κέρδος  4.382.002 4.192.299 

Έξοδα διοίκησης 21   (2.286.686) (2.014.154) 

Έξοδα διάθεσης 21   (968.323) (883.303) 

Λοιπά έσοδα 23   195.816 168.939 

Λοιπά έξοδα 24   (659.398) (531.570) 

Λειτουργικό κέρδος  663.412 932.210 

     

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 25   (3.520) (4.356) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 26   (617.430) (734.979) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 26   160 514 

Κέρδη προ φόρων  42.622 193.390 

Φόρος εισοδήματος 27   (237.435) (69.782) 

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (194.813) 123.608 

 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  



ETPA PACKAGING AEE                                                                                  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
 

11 

 

Κατάσταση Λοιπών εσόδων  

 
 
 
 Σημ. 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους   (194.813) 123.608 

    

Λοιπά συνολικά έσοδα:    

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 

   

 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  13 (24.732) (13.028) 

 Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της 
υποχρέωσης παροχών προσωπικού   

12 5.936 3.127 

  (18.796) (9.901) 

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 

   

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων  (18.796) (9.901) 

    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 
φόρων 

 (213.610) 113.707 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλάιων  

 
 

  Αριθμός 
Μετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπερ Το 
Άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά  

Κέρδη εις 
Νέον  

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31/12/2019  83.645 2.434.070 724.644 1.463.426 1.574.926 6.197.066 

Μερίσματα     (276.297) (723.703) (1.000.000) 

 Αποτέλεσμα περιόδου       (194.813) (194.813) 

 Λοιπά συνολικά έσοδα:         

 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  13    (24.732)  (24.732) 

 Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού   

12    5.936  5.936 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους    - - (18.796) - (18.796) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων     - - (18.796) (194.813) (213.610) 

Υπόλοιπο την 31/12/2020   83.645 2.434.070 724.644 1.168.333 656.410 4.983.456 

 
 

  Αριθμός 
Μετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπερ Το 
Άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά  

Κέρδη εις 
Νέον  

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31/12/2018  83.645 2.434.070 724.644 1.473.327 1.451.318 6.083.359 
        

 Αποτέλεσμα περιόδου       123.608 123.608 

 Λοιπά συνολικά έσοδα:         

 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  13    (13.028)  (13.028) 

 Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού   

12    3.127  3.127 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους    - - (9.901) - (9.901) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων     - - (9.901) 123.608 113.707 

Υπόλοιπο την 31/12/2019   83.645 2.434.070 724.644 1.463.426 1.574.926 6.197.066 

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

 
 Σημ. 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη Χρήσης πρό φόρων από συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα 

 42.622 193.390 

Προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 3,4 761.213 783.733 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 
προσωπικού 

13 10.064 11.468 

Προβλέψεις 6 - 100.000 

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων 3,4 217.653 8.099 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 14 (132.245) (128.319) 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 26 (160) (514) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 26 617.430 734.979 

Σύνολο προσαρμογών  1.473.956 1.509.446 
    

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τίς 
μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 

 1.516.578 1.702.836 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (614.901) 517 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  25.913 (548.484) 

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

 (19.632) (256.307) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)  619.230 485.432 

Καθαρή (Αύξηση)/μείωση εμπορικού χαρτοφυλακίου  (80.583) 208.951 
  (69.973) (109.890) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  1.446.605 1.592.946 

Καταβληθέντες τόκοι  (618.617) (766.777) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  (144.544) (15.656) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  683.443 810.514 
    

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώματων παγίων 3,4 (97.509) (196.990) 

Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων 3,4 93.800 4.708 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  160 514 

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων  89.724 - 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  86.174 (191.767) 
    

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Δάνεια αναληφθέντα 16 12.697.420 8.049.161 

Δάνεια πληρωθέντα 16 (9.600.751) (7.774.851) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 16 (591.202) (586.406) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 2.505.468 (312.097) 

    

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά 
ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 

 3.275.085 306.650 

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες 
καταθέσεις στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

 1.075.867 769.217 

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες 
καταθέσεις στο τέλος της περιόδου από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

 4.350.952 1.075.867 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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1. Σύντομη περιγραφή Εταιρείας   

Η ΕΤΠΑ PACKAGING είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία στον τομέα των αυτοκόλλητων ετικετών και μια από τις 
σημαντικότερες στον τομέα των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. 
Με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και παραγωγή στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Κομοτηνής, η εταιρεία είναι σε διαρκή 
επαφή με τις νέες διεθνείς τάσεις και τεχνολογίες στον τομέα της συσκευασίας και της εκτύπωσης. 
Τα προϊόντα που είναι διακοσμημένα με τις εκτυπώσεις της ΕΤΠΑ PACKAGING βρίσκονται στα ράφια των μεγαλύτερων 
καταστημάτων όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά. 
Κάθε μέλος της εταιρίας είναι εξειδικευμένο στον τομέα του και αποσκοπεί στο να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές 
υπηρεσίες στον πελάτη, από την αρχική σύλληψη μιας πρότασης για τη συσκευασία, μέχρι την τελική υλοποίησή της και 
την υποστήριξη μετά την πώληση. 
Οικονομοτεχνικές μελέτες για επίτευξη του βέλτιστου κόστους συσκευασίας, δημιουργία εικαστικών, προεκτυπωτικές 
συμβουλές και τροποποιήσεις για αποφυγή προβλημάτων κατά την εκτύπωση, πληροφόρηση για τις διάφορες μεθόδους 
εκτύπωσης και ανάλυση των αντίστοιχων υλικών, after sales service είναι μερικές από τις παροχές που απολαμβάνει ο 
πελάτης της ΕΤΠΑ PACKAGING. Βασική επιδίωξη των στελεχών της εταιρίας είναι η στενή συνεργασία με τα αντίστοιχα 
τμήματα του πελάτη, με σκοπό τη δημιουργία ελκυστικών προϊόντων συσκευασίας, που θα ισχυροποιούν το τελικό προϊόν 
και θα αυξάνουν τις πωλήσεις του. 
Η συνεχής βελτίωση του προσωπικού και η στενή παρακολούθηση των τεχνολογιών αιχμής, εξασφαλίζουν την συνεχή 
πρόοδο και ανάπτυξη της εταιρίας και την καθιστούν κορυφαία στον τομέα της. 
 
Σημαντικές Ημερομηνίες 
1982 
Η εταιρία άρχισε την πορεία της το 1982 στην Πάτρα, όπου ξεκίνησε σαν μικρή βιοτεχνία παραγωγής αυτοκόλλητων 
ετικετών. 
Το ανήσυχο πνεύμα και οι δημιουργικές ικανότητες του ιδρυτή της, οδήγησαν την εταιρία σε διαρκή ανάπτυξη και έκαναν 
στενά τα σύνορα μιας επαρχιακής πόλης όπως η Πάτρα. 
1992 
Ετσι το 1992 η εταιρία μεταφέρθηκε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε σε παραγωγική μονάδα στο Κρυονέρι. Η ανάπτυξη 
συνεχίστηκε με γρήγορους ρυθμούς και η εταιρία γρήγορα ξεχώρισε και κατέλαβε ηγετική θέση στο χώρο. 
1995 
Το 1995 ιδρύθηκε στην Κομοτηνή η αδελφή εταιρεία ΠΡΟΒΟΛΗ LABELS AE και ξεκίνησε μια παράλληλη πορεία των δύο 
εταιριών που διήρκησε 6 περίπου χρόνια. 
2001 
Η ανάγκη για μείωση λειτουργικού κόστους και καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής οδήγησε στη συγχώνευση 
των εταιριών το καλοκαίρι του 2001. Ετσι δημιουργήθηκε η εταιρία ΕΤΠΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ που κυριάρχησε απόλυτα στο χώρο 
της αυτοκόλλητης ετικέτας και ακολούθησε μια συνεχή ανοδική πορεία μέχρι σήμερα. 
2011 
Η είσοδος από το 2007 της εταιρίας στον ευρύτερο χώρο των τυπωμένων υλικών συσκευασίας και η ταχύτατη ενδυνάμωσή 
της στον τομέα αυτό, οδήγησε στη μετονομασία της σε ΕΤΠΑ PACKAGING το Σεπτέμβριο του 2011. 
Η εταιρία με τη σημερινή μορφή της συνεχίζει την ανάπτυξή της και παραμένει ισχυρή και υγιής μέσα στο δύσκολο 
επιχειρηματικό περιβάλλον των καιρών μας. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΠΑ PACKAGING A.E.E.  απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 
 

Ιωάννης Ντρενογιάννης του Γεωργίου Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Παναγιώτης Σκοπλάκης του Σίμου Μέλος Δ.Σ. 

Νικόλαος Χατζηαντωνίου του Αντωνίου Μέλος Δ.Σ. 

Γεώργιος Οικονόμου του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. 

Αθανάσιος Γκουμόπουλος του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
Το  βασικά διευθυντικά στελέχη  της εταιρείας :  

1. Ιωάννης  Ντρενογιάννης Πρόεδρος ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής, Νόμιμος Εκπρόσωπος 
2. Αθανάσιος Γκουμόπουλος Μέλος ΔΣ 
3. Νικόλαος Χατζηαντωνίου Μέλος ΔΣ 
4. Παναγιώτης Σκοπλάκης Μέλος ΔΣ, Οικονομικός Διευθυντής. 
5. Γεώργιος Οικονόμου Μέλος ΔΣ, Διευθυντής Πωλήσεων 

 
Ποιότητα 
Η ποιότητα είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα της ΕΤΠΑ PACKAGING και εξασφαλίζεται από την τήρηση νέων και 
συνεχώς εξελισσόμενων μεθοδολογιών και προτύπων. 
Αξίες όπως η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη με όλους τους πελάτες καθορίζουν και εκφράζουν τον τρόπο 
λειτουργίας της εταιρίας. 
Η εταιρία είναι πιστοποιημένη για την εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τη Διεθνή Προδιαγραφή 
EN ISO 9001:2008, για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ ISO 14001:2004+Cor 2009 
καθώς και μέλος του SEDEX για την κοινωνική υπευθυνότητα και δεσμεύεται μέσω του συστήματος λειτουργίας της να 
παρέχει: 

• Ανιχνευσιμότητα σε όλο το φάσμα prepress, παραγωγής και διακίνησης. 
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• Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου που ορίζονται, εκτελούνται και ελέγχονται από υψηλού επιπέδου προσωπικό όλο 
το 24ωρο. 

• Σημασία στη λεπτομέρεια. 

• Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών. 

• Αυτόματο έλεγχο 100% των χαρακτηριστικών των τυπωμένων προϊόντων μέσω συστήματος Automatic Vision 
Control, που ανιχνεύει κάθε πιθανή απόκλιση από το πρότυπο δείγμα και παράλληλα δίνει πλήρες report για τα 
επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε δουλειάς. 

• Φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες και ενέργειες για την μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. 

• H μοναδική εταιρεία στον Ελληνικό χώρο με πιστοποίηση παραγωγής προϊόντων συσκευασίας για την αγορά της 
Γερμανίας με την έγκριση του Deutsche Pfand System (DPG) 

• Ασφαλής και ευχάριστος εργασιακός χώρος και αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφάλειας στο χώρο εργασίας 

• Πλήρης εργαστήριο ελέγχου υλικών συσκευασίας 

• Ειδική διαδικασία για τις ετικέτες και τα υλικά συσκευασίας Φαρμάκων σύμφωνα με τους κανόνες GMP και GHP, 
και 

• Ξεχωριστό απομονωμένο χώρο παραγωγής για τις πρωτοταγής συσκευασίες Φαρμάκων. 
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ΕΤΠΑ PACKAGING είναι το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η λειτουργία 
του παρέχει τη δυνατότητα να καλύψει η εταιρία κάθε ανάγκη του πελάτη και να τον βοηθήσει στον σχεδιασμό και στην 
ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών συσκευασιών σε ειδικά υλικά, ώστε το προϊόν του να αποκτήσει σημαντικά 
πλεονεκτήματα σε ανταγωνιστικότητα και να κερδίσει μερίδια αγοράς. 
 
Υπηρεσίες 
Πέρα από την εκτύπωση των εικαστικών που παραδίδονται έτοιμα από τους πελάτες, το εξειδικευμένο προσωπικό της 
EΤΠΑ PACKAGING, προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες: 
Καθοδηγεί τους πελάτες κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των εικαστικών, συνεργάζεται μαζί τους, διορθώνει πιθανά λάθη, 
βελτιστοποιεί τις μακέτες και έτσι προετοιμάζει το έδαφος για άψογη εκτύπωση και σωστό τελικό προϊόν. 
Δημιουργεί μακέτες από το μηδέν πάντα σε συνεργασία με τους πελάτες. 
Τροποποιεί υφιστάμενα εικαστικά γρήγορα, ευέλικτα και οικονομικά. 
Αξιοποιεί τις ιδέες και τις ανάγκες των πελατών και προτείνει νέα βελτιωμένα προϊόντα συσκευασίας. 
Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της συσκευασίας, ενημερώνει και καθοδηγεί τους πελάτες. 
Βρίσκεται πάντα δίπλα στον πελάτη και μετά την πώληση, παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή των ετικετών ή των άλλων 
υλικών συσκευασίας και επεμβαίνει άμεσα δίνοντας λύσεις όταν και όπως πρέπει. 
 
Προϊόντα 

• Αυτοκόλλητες ετικέτες βασικής συσκευασίας 

• Ετικέτες booklet 

• Πολυεπίπεδες ετικέτες 

• Ετικέτες ασφαλείας 

• Ετικέτες Open-close 

• Ετικέτες χωρίς κόλλα σε ρολλά 

• Shrink sleeves σε ρολά ή τεμάχια 

• Περιτυλίγματα συσκευασιών ( flexible packaging ) 

• Καπάκια αλουμινίου και foil αλουμίνιου 
 
Εγκαταστάσεις 
Κεντρική Διοίκηση 
Σάμου 22,  
Μεταμόρφωση, 144 51 
ΑΘήνα, Ελλάδα 
 
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης 
Π. Καρολίδη 36,  
Καλαμαριά, 551 33 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 
Υποκατάστημα Χανίων 
Μάρκου Μπότσαρη 121,  
Χανιά, 73135, Ελλάδα 
 
Eργοστάσιο Κομοτηνής 
14Ο ΟΤ, 
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 69 100 
Κομοτηνή, Ελλάδα 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων     
 
2.1 Βάση σύνταξης 
 
Οι  παρούσες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΕΤΠΑ PACKAGING AEE της 31ης Δεκεμβρίου 2020, που 
καλύπτουν την περίοδο 1.1.2020 – 31.12.2020, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς “ΔΠΧΑ” (International Financial Reporting Standards “IFRS”) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board “IASB”) καθώς και τις σχετικές Διερμηνείες που έχει 
εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting 
Interpretations Committee “IFRIC”) και τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου και ισχύουν κατά την 
ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Οι oικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού ή τεκμαρτού κόστους, της αυτοτέλειας 
των χρήσεων, της ομοιομορφίας, της παρουσίασης, της σημαντικότητας των στοιχείων και της αρχής των δεδουλευμένων 
εσόδων και εξόδων.  
Επίσης οι oικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.  
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και είναι σε ισχύ την 
31/12/2020 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που 
αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές προϋποθέτει τη 
διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά 
την ημερομηνία σύνταξης των  Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή 
υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών 
στοιχείων, ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων, απομείωση αξίας απαιτήσεων, πρόβλεψη φόρου εισοδήματος και 
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 
εκτιμήσεις. 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 30 
Ιουλίου 2021. 
 
2.2 Εκτίμηση επίδρασης του COVID-19 
Οι επιπτώσεις της πανδημίας που αφορούν στα Έσοδα έγκεινται στην αδυναμία να αυξηθεί η αξιοποίηση της παραγωγικής 
μονάδας και του επενδυτικού προγράμματος σε παραγωγικό εξοπλισμό που ολοκληρώθηκε το 2018, ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος αύξησης του τζίρου σε σχέση με το 2019 κατά 10%, όμως ο τζίρος αυξήθηκε κατά μόλις 3% το 2020 σε σύγκριση 
με το 2019, από 14,9 εκ σε 15,3 εκ. ευρώ. 
 
Τα ανοικτά υπολοιπα των πελατών παρέμειναν σχεδόν στο ιδιο ύψος 5,79 εκ ευρώ το 2020 σε σύγκειση με 5,80 εκ ευρώ 
το 2019, ενώ στη διάρκεια του 2020 η εταιρεία δεν είχε νέες επισφαλείς απαιτήσεις. 
 
Η εταιρεία λόγω της ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας αποφάσισε να αυξήσει την ποσότητα των αποθεμάτων της ώστε 
να μην έχει προβλήματα στην τροφοδοσία της παραγωγής με Α’ ύλες.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των 
αποθεμάτων της ετιαρείας το 2020 κατά 615 χιλ ευρώ από 1,9 εκ ευρώ το 2019 σε 2,4 εκ ευρώ το 2020.  
 
Η εταιρεία με στόχο να ενισχύσει την ταμειακή της θέση το 2020 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, έλαβε 2 
νέα δάνεια. Ποσό 2,5 εκ ευρώ από την ΕΤΕ με εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-
19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ποσό 1 εκ ευρώ από τη ALPHA BANK με εγγύηση που παρέχεται από το 
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.   
 
Στα πλαίσια των ευεργετικών διατάξεων των νόμων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, η εταιρία έλαβε ποσά αξίας 
135 χιλ. ευρώ για επιδότηση τόκων βραχυπρόθεσμων δανείων καθώς και 54 χιλ. ευρώ για την εμπρόθεσμη καταβολή των 
δόσεων των ρυθμίσεων στις φορολογικές αρχές. 
 
Επίσης λόγω της πανδημίας των περιορισμών μετακινήσεων και της τηλεεργασίας η εταιρία είχε όφελος από την μείωση 
των διαφόρων λειτουργικών της εξόδων κατά περίπου 33 χιλ. ευρώ. 
 
2.3 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί 
σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 
την 01/01/2020 ή μεταγενέστερα. 

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η 
επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό 
Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο 
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αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 
καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές 
Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει 
βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή 
των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της 
συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 

Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές 
σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να 
καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του 
ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους 
Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του 
ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα 
περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων 
λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την 
αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν 
για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα 
διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές 
αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου 
να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία 
απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός 
επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος 
ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους 
επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης 
παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/06/2020) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν  στους μισθωτές τη 
δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid -19 παραχώρηση μισθώματος 
χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που 
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες 
παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές 
που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν λογιστικό 
χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις μισθώματος 
που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν 
από την 30η Ιουνίου 2021. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
2.4 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες 
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής 
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για 
την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 
«Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021. 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου 
– Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των 
διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς 
τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και 
επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο 
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές 
χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της 
αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 
«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 
2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου 
σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, 
παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που 
αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των 
παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω 
παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και 
τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 
Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν 
ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 
16 «Μισθώσεις». 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο 
Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές 
(principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα 
ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης 
που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν 
επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί 
με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα 
επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία 
εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που 
απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την 
παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας 
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υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της 
υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση 
ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, 
β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά 
με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν 
την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που 
πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, 
το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της 
αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
2.5 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε 
Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την 
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων 
και υποχρεώσεων που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν  τις τρέχουσες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από  την αποτίμηση τέλους χρήσεως 
νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στη συνημμένη κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων. 
 
2.6 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους.  
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή αγοράς 
συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς, καθώς και οποιοδήποτε 
αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του.  
Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται 
μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των 
επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα 
της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις 
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά 
κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εσόδων, με βάση την σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη 
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. 
Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 
 

Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων  Έως 40 έτη 

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 12 - 29 έτη 

Μεταφορικά μέσα 10 - 15 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός   5 - 10 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσια σύνταξη 
της κατάστασης οικονομικής θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 
τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
2.7 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Λογισμικά προγράμματα 
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής λογισμικού, όπως μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, 
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. 
Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές 
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού.  
Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό συνολικών εσόδων με την μέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών 
έχει ως ακολούθως: 
 
                           Λογισμικά προγράμματα                            5 – 10 έτη 
 
2.8 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή 
ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η 
αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του, καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η ανακτήσιμη αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως 
αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια 
μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την 
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει 
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δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της 
αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το 
περιουσιακό στοιχείο. 
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο 
όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω 
αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
 
2.9 Αποθέματα 
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή του κόστους παραγωγής τους και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου 
όρου και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο 
εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από το κόστος αγοράς των εμπορευμάτων το κόστος αγοράς των 
πρώτων υλών, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα και το κόστος συσκευασίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των 
εμπορευμάτων, των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων, είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης τους στην κανονική λειτουργία της 
εταιρείας, μειωμένη με το κόστος ολοκλήρωσής τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασής τους στην κανονική 
λειτουργία της Εταιρείας. Απομείωση της αξίας βραδέως κινούμενων ή απαξιωμένων αποθεμάτων διενεργείται εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο. Κατά την 31/12/2019 δεν υπήρξαν αποθέματα τα οποία αποτιμήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία τους. 
 
2.10 Χρηματοοικονομικά μέσα  
i) Aρχική αναγνώριση 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης της Εταιρείας όταν προκύπτει ή όταν η Εταιρεία καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του μέσου.  
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και μεταγενέστερα αποτιμώνται 
στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών εισοδημάτων και στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων.  
Η Εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους. Οι εμπορικές απαιτήσεις 
(που δεν περιέχουν σημαντικό χρηματοοικονομικό στοιχείο) αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής. 
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο κόστος ή 
στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να είναι 
αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη 
διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές 
του δυνατότητες προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές 
θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
ή και από τα δύο. Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση 
περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά αναγνωρίζονται 
κατά την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεια δεσμεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  
ii) Ταξινόμηση και μεταγενέστερη επιμέτρηση  
Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις κάτωθι 
κατηγορίες:  
α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς, τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη 
αξία. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν αποκτώνται με σκοπό 
την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα περιλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων 
επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων 
ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο. 
β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος 
Η Εταιρεία αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται και οι δύο 
ακόλουθοι όροι: 1) Το χρηματοοικονομικό στοιχείο διατηρείται για διακράτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων για τη 
συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και 2) οι συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού στοιχείου δημιουργούν σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του υπολοίπου του 
αρχικού κεφαλαίου. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο (EIR) και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί.  
γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων  
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις συμμετοχικές επενδύσεις του 
ως συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό 
της καθαρής θέσης και δεν κατέχονται προς εμπορία. Η ταξινόμηση καθορίζεται ανά χρηματοοικονομικό μέσο. Τα κέρδη 
και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις ζημίες. Οι 
συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση 
απομείωσης. 
iii) Αποαναγνώριση 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν:  
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• Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή  

• Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή έχει 
αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση 
σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας και είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του 
περιουσιακού στοιχείου είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις 
του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 

iv) Απομείωση 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλα τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές που είναι απαιτητές και όλες τις 
προεξοφλημένες ταμειακές ροές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει.  
Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη 
προσέγγιση για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, 
επιμετράται η πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' 
όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθούν τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. 
 
2.11 Διαθέσιμα 
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως και οι 
καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων της εταιρείας περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης 
της κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων. 
 
2.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα αποδοτέο στην έκδοση νέων 
μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού.  
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, 
απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 
 
2.13 Μισθώσεις  
Ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν 
σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας 
του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 
της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 
μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού 
εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της 
ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους.  
Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για μια 
συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του 
παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  
Ως εκμισθωτής: Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται 
ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως 
αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή 
περιοδική απόδοση.  
Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις της κατάστασης 
οικονομικής θέσης. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με παρόμοιες 
ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) 
αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 
 
2.14 Φορολογία Εισοδήματος & Αναβαλλόμενος Φόρος 
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, 
φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού 
νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις 
προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης μεταξύ της 
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται 
είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 
μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος 
έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης της 
κατάστασης οικονομικής θέσης και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 
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κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο 
ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών 
συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της 
κατάστασης οικονομικής θέσης. 
 
2.15 Μερίσματα 
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων. 
 
2.16 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για την μελλοντική καταβολή παροχών 
ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να 
καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής 
θέσης, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.  
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στη Σημείωση 
16 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης 
(Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας 
στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικών εσόδων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 
δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης 
υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης 
υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος 
κατοχυρωθούν. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας στα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της 
περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και δεν μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερη 
περίοδο. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. 
 
2.17 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα  
Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό 
τομέα, ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να 
συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. 
Κατά τη συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 
εργαζομένους. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών 
παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.  
 
2.18 Κρατικές επιχορηγήσεις 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά  στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει  εύλογη διαβεβαίωση ότι η 
επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν. Οι 
κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων) συμπεριλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και αναγνωρίζονται ως έσοδο και μεταφέρονται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος  περιουσιακού στοιχείου. 
 
2.19 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 
προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων μπορούν 
να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής 
θέσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για 
την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται 
προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει 
τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που 
σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 
είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον 
η  εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  
 
2.20 Αναγνώριση εσόδων 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
- Πωλήσεις αγαθών: Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της 
λειτουργίας της Εταιρείας, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους που σχετίζονται με πωλήσεις. Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει στα αποτελέσματα της χρήσης τις πωλήσεις των αγαθών τη χρονική στιγμή που μεταβιβάζονται στον πελάτη 
τα οφέλη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ιδιοκτησία αυτών των αγαθών.  
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση 
το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 



 

23 
 

οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό 
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 
2.21 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές   
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, 
εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως 
επίσης τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα 
μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με 
βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. 
 
Κρίσεις 
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσεων της διοίκησης, εκτός αυτών που περιλαμβάνουν 
εκτιμήσεις, που σχηματίζονται από τη διοίκηση και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με: 

• ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις βασίζονται στα ιστορικά στοιχεία των εισπράξεων και λαμβάνουν υπόψη τον 
αναμενόμενο πιστωτικό κίνδυνο. Η Εταιρεία εφαρμόζει μοντέλο με το οποίο υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων της. Το μοντέλο βασίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος αλλά προσαρμόζεται 
με τρόπο τέτοιο ώστε να αντανακλά προβλέψεις για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των πελατών αλλά και του 
οικονομικού περιβάλλοντος. Η συσχέτιση μεταξύ των ιστορικών στοιχείων, της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών περιλαμβάνει σημαντικές εκτιμήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως 
δαπάνη στα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

• απαξίωση των αποθεμάτων 

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση στην αγορά. Οι 
μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται. 
 
Εκτιμήσεις και υποθέσεις 
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις 
πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι 
γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, 
θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και 
απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για 
σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες 
εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, 
τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις 
μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  

• Φόροι εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε πολυάριθμες φορολογικές δικαιοδοσίες. Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται 
για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος, καθώς και για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους 
εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι 
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν 
το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες 
διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά 
την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί. 

• Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η Διοίκηση 
κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας, την 31 Δεκεμβρίου 
2019. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις 
απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες 
σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. 
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία μείωση των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 
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3. Ενσώματα πάγια στοιχεία 

3.1. Ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρείας  

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας  αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Οικόπεδα 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική Αξία 1/1/2019 1.029.693 8.652.034 11.239.792 218.762 900.551 22.040.832 

Επίδραση από πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 - 31.403 - 134.781 4.711 170.895 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις - (2.394.040) (5.180.969) (125.091) (689.161) (8.389.262) 

Καθαρή Λογιστική Αξία1/1/2019 1.029.693 6.289.397 6.058.823 228.452 216.101 13.822.466 

Προσθήκες - 5.100 160.733 - 31.157 196.990 

Πωλήσεις /αποσύρσεις - - - (12.807) - (12.807) 

Αποσβέσεις περιόδου - (221.545) (452.451) (47.474) (59.918) (781.389) 

Λογιστική Αξία 31/12/2019 1.029.693 8.688.537 11.400.525 340.736 936.419 22.395.910 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις - (2.615.585) (5.633.421) (172.566) (749.079) (9.170.650) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2019 1.029.693 6.072.952 5.767.105 168.171 187.340 13.225.260 

       

 Οικόπεδα 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική Αξία 1/1/2020 1.029.693 8.688.537 11.400.525 340.736 936.419 22.395.910 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις - (2.615.585) (5.633.421) (172.566) (749.079) (9.170.650) 

Καθαρή Λογιστική Αξία1/1/2020 1.029.693 6.072.952 5.767.105 168.171 187.340 13.225.260 

Προσθήκες - 7.000 - 121.590 19.509 148.099 

Πωλήσεις /αποσύρσεις - - (303.545) (12.865) - (316.410) 

Αποσβέσεις περιόδου - (223.782) (427.678) (49.915) (57.513) (758.888) 

Λογιστική Αξία 31/12/2020 1.029.693 8.695.537 11.096.980 449.462 955.928 22.227.599 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις - (2.839.367) (6.061.098) (222.481) (806.592) (9.929.538) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2020 1.029.693 5.856.170 5.035.882 226.981 149.336 12.298.061 
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3.2. Ενσώματα πάγια στοιχεία Εταιρείας με Χρηματοδοτική Μίσθωση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας  αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική Αξία 1/1/2019 - 4.193.763 - - 4.193.763 

Επίδραση από πρώτη εφαρμογή 
του ΔΠΧΑ 16 

31.403  134.781 4.711 170.895 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις - (317.993) - - (317.993) 

Καθαρή Λογιστική Αξία1/1/2019 31.403 3.875.770 134.781 4.711 4.046.665 

Προσθήκες - 152.902 - - 152.902 

Αποσβέσεις περιόδου (5.234) (266.457) (34.981) (3.272) (309.943) 

Λογιστική Αξία 31/12/2019 31.403 4.346.665 134.781 4.711 4.346.665 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (5.234) (584.449) (34.981) (3.272) (627.936) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
31/12/2019 

26.169 3.762.215 99.800 1.440 3.889.624 

      

 Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική Αξία 1/1/2020 31.403 4.346.665 134.781 4.711 4.517.560 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (5.234) (584.449) (34.981) (3.272) (627.936) 

Καθαρή Λογιστική Αξία1/1/2020 26.169 3.762.215 99.800 1.440 3.889.624 

Προσθήκες - - 50.590 - 50.590 

Αποσβέσεις περιόδου (7.344) (266.967) (35.827) (1.440) (311.577) 

Λογιστική Αξία 31/12/2020 31.403 4.346.665 185.371 4.711 4.568.150 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (12.577) (851.416) (70.808) (4.711) (939.513) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 
31/12/2020 

18.826 3.495.249 114.563 - 3.628.637 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας υπάρχουν εμπράγματα ή άλλα βάρη ύψους € 6  εκατ. 

 
 
4. Ασώματα πάγια στοιχεία     

 
 

 Λογισμικά 
Προγράμματα 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία 1/1/2019 32.546 32.546 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (27.026) (27.026) 

Καθαρή Λογιστική Αξία1/1/2019 5.521 5.521 

Αποσβέσεις περιόδου (2.344) (2.344) 

Λογιστική Αξία 31/12/2019 32.546 32.546 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (29.369) (29.369) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2019 3.177 3.177 

   

 Λογισμικά 
Προγράμματα 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία 1/1/2020 32.546 32.546 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (29.369) (29.369) 

Καθαρή Λογιστική Αξία1/1/2020 3.177 3.177 

Αποσβέσεις περιόδου (2.298) (2.298) 

Λογιστική Αξία 31/12/2020 32.546 32.546 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (31.667) (31.667) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2020 879 879 
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5.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας  αντιπροσωπεύουν κυρίως δοσμένες εγγυήσεις σε ΔΕΗ και εγγυήσεις 

λειτουργικών μισθώσεων.   

 
 31/12/2020 31/12/2019 

Εγγυήσεις 29.098 31.282 

Απαιτήσεις Επιχορηγήσεων 119.935 197.613 

Λοιπά 48.305 75.026 

Καθαρή Λογιστική Αξία 197.337 303.921 

 
 
6.  Αποθέματα   

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Εμπορεύματα 3.981 6.069 

Έτοιμα προϊοντα 419.869 324.107 

Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 1.924.745 1.469.672 

Παραγωγή σε εξέλιξη 139.744 96.430 

Υλικά Συσκευασίας 11.607 6.780 

Σύνολα 2.499.946 1.903.057 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούμενα και 
κατεστραμμένα αποθέματα 

(95.392) (113.405) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 2.404.554 1.789.653 

 

7.  Εμπορικές απαιτήσεις   

Οι συνολικές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 5.168.125 3.896.369 

Επιταγές Εισπρακτέες 1.905.009 3.237.178 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.276.711) (1.333.000) 

Σύνολα 5.796.424 5.800.547 

 

 
 
8.  Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

Οι συνολικές λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 252.752 124.573 

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 58.102 72.536 

Προπληρωθέντα έξοδα 281.944 376.057 

Λοιπές Απαιτήσεις 513 513 

Σύνολα 593.311 573.679 

 
 
 
9.  Χρηματικά Διαθέσιμα  

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε 

πρώτη ζήτηση και αναλύονται ως εξής: 
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 31/12/2020 31/12/2019 

Μετρητά στο ταμείο 20.733 18.921 

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 4.330.220 1.056.947 

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων, ταμειακών ισοδυνάμων και δεσμευμένων καταθέσεων 4.350.953 1.075.868 

   

Tαμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις σε € 4.347.107 1.072.024 

Tαμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις σε ξένο νόμισμα 3.846 3.843 

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 4.350.953 1.075.868 

 

10. Μετοχικό Κεφάλαιο    

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε € 2.434.070 και αποτελείται απο 83.645 

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29 ευρώ εκάστης.  

 
11.  Λοιπά Αποθεματικά  

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 

 

 

Τακτικό 
αποθεματικο 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Σύνολα 

Υπόλοιπο  1/1/2019  77.727 1.553.084 (157.483) 1.473.327 

Αναβαλλόμενος Φόρος  
  3.127 3.127 

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού  

  (13.028) (13.028) 

Υπόλοιπο  31/12/2019  77.727 1.553.084 (167.385) 1.463.426 

      

 

 

Τακτικό 
αποθεματικο 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Σύνολα 

Υπόλοιπο  1/1/2020  77.727 1.553.084 (167.385) 1.463.426 

Μερίσματα  
  (276.297) (276.297) 

Αναβαλλόμενος Φόρος  
  5.936 5.936 

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού  

  (24.732) (24.732) 

Υπόλοιπο  31/12/2020  77.727 1.553.084 (462.478) 1.168.333 

 

 
12. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις  
 

 Υπόλοιπο  
1/1/2020 

(Χρέωση)/ 
Πίστωση στα 

αποτελέσματα 
συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων 

(Χρέωση)/  
Πίστωση 

στην 
καθαρή 

θέση 

Υπόλοιπο  
31/12/2020 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του 
Ενεργητικού 

    

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (918.033) 13.367  (904.666) 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.496 (636)  860 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού    - 

Αποθέματα 27.217 (4.323)  22.894 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 134.335 (20.445)  113.890 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

73.468 11.478 (3.127) 81.819 

Επιχορηγήσεις 267.371 (31.739)  235.632 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις (236.520) (115.671)  (352.191) 

Δανειακές Υποχρεώσεις 268.157 118.139  386.296 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση / 
Υποχρέωση 

(382.509) (29.831) (3.127) (415.466) 
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 Υπόλοιπο  
1/1/2019 

(Χρέωση)/ 
Πίστωση στα 

αποτελέσματα 
συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων 

(Χρέωση)/  
Πίστωση 

στην 
καθαρή 

θέση 

Υπόλοιπο  
31/12/2019 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του 
Ενεργητικού 

    

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (878.579) (39.453)  (918.033) 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 2.405 (908)  1.496 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού     

Αποθέματα 3.351 23.866  27.217 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 54.493 79.843  134.335 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

70.405 (64) 3.127 73.468 

Επιχορηγήσεις 310.591 (43.220)  267.371 

Δανειακές υποχρεώσεις - 31.637  31.637 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση / 
Υποχρέωση 

(437.335) 51.700 3.127 (382.509) 

 
 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

   
  

 

Αναβαλλόμενη 
Φορολογική 
Απαιτήση 

Αναβαλλόμενη 
Φορολογική 
Υποχρεώση 

Αναβαλλόμενη 
Φορολογική 
Απαιτήση 

Αναβαλλόμενη 
Φορολογική 
Υποχρεώση 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις - 904.666 - 918.033 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 860 - 1.496 - 

Αποθέματα 22.894 - 27.217 - 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις 

113.890 - 134.335 - 

Υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

81.819 - 73.468 - 

Επιχορηγήσεις 235.632 - 267.371 - 

Δανειακές Υποχρεώσεις 386.296 - 268.157 - 

Σύνολο 489.200 904.666 535.524 918.033 

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων 
Φορολογικών απαιτήσεων και 
Υποχρεωσεων 

        

Σύνολο 489.200 904.666 535.524 918.033 

 
 
 

13.  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης κατά την 31.12.2020 και 31.12.2019 έχει ως ακολούθως: 

 

  31/12/2020 31/12/2019 

  

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Σύνολο 

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Σύνολο 

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών   340.912 340.912 306.116 306.116 

  340.912 340.912 306.116 306.116 
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Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχει ως εξής 

  31/12/2020 31/12/2019 

 

 

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Σύνολο 

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Σύνολο 

Υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών την 1η Ιανουαρίου  

306.116 306.116 
281.619 281.619 

Τρέχον κόστος απασχόλησης  6.544 6.544 7.112 7.112 

Έξοδο τόκων  3.520 3.520 4.356 4.356 
Eπανεκτίμηση - αναλογιστικές ζηµιές 
/(κέρδη) από μεταβολές 
δημογραφικών παραδοχών  

- - (38.270) (38.270) 

Eπανεκτίμηση - αναλογιστικές ζηµιές 
/(κέρδη) λόγω επμειρίας  

(9.293) (9.293) 21.164 
21.164 

Eπανεκτιμήσεις - αναλογιστικές 
ζηµιές /(κέρδη) από μεταβολές 
χρηματοοικονομικών παραδοχών  

34.024 34.024 30.134 
30.134 

Υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών την 31η Δεκεμβρίου  340.912 340.912 306.116 306.116 

 

Οι σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν  για την αποτίμηση είναι οι ακόλουθες: 

 

  31/12/2020 31/12/2019 

Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου  0,60% 1,15% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  2,00% 2,00% 

Πληθωρισμός  1,50% 1,50% 

Eκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής   EVK 2000 EVK 2000 
 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι: 

  31/12/2020 31/12/2019 

  

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Σύνολο 

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Σύνολο 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  6.544 6.544 7.112 7.112 
Kαθαρός τόκος  πάνω στην 
υποχρέωση παροχών  

3.520 3.520 4.356 
4.356 

Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων  10.064 10.064 11.468 11.468 

 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

 

 

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Σύνολο 

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Σύνολο 

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από 
μεταβολές σε δημογραφικές 
παραδοχές   - - (38.270) (38.270) 
Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από 
μεταβολές σε χρηματοοικονομικές 
παραδοχές   34.024 34.024 30.134 30.134 

Συνολικά έσοδα /(έξοδα) 
αναγνωρισμένα στα λοιπά 
συνολικά έσοδα  34.024 34.024 (8.136) (8.136) 
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Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές είναι: 

 

 
 Προεξοφλητικό επιτόκιο  Προεξοφλητικό επιτόκιο 

  0,5%  0,5% 

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση 
καθορισμένων παροχών   

(31.112)  35.094 

 
 

   

 
 

Μελλοντικές αυξήσεις 
μισθών 

 Μελλοντικές αυξήσεις 
μισθών 

 
 0,5%  0,5% 

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση 
καθορισμένων παροχών   

32.573  (29.325) 

 

14. Επιχορηγήσεις 

 

 Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων 

Σύνολα 

   

Υπόλοιπο  1/1/2019 1.242.363 1.242.363 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (128.319) (128.319) 

Υπόλοιπο  31/12/2019 1.114.044 1.114.044 

   

   

    

Υπόλοιπο  1/1/2020 1.114.044 1.114.044 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (132.245) (132.245) 

Υπόλοιπο  31/12/2020 981.800 981.800 

 
15. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
 
 31/12/2020 31/12/2019 

Λοιπές Υποχρεώσεις  552.074 378.377 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  - 6.164 

Σύνολο 552.074 384.541 

 
16. Μακροπρόθεσμες / Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
 
 
 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2020 31/12/2019 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.495.502 2.070.823 

Τραπεζικός δανεισμός με εξασφαλίσεις 6.458.561 3.310.015 

Μείον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα τους επόμενους 12 μήνες (992.429) (534.892) 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 6.961.635 4.845.946 

   

   

  

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2020 31/12/2019 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 617.137 582.428 

Τραπεζικές Υπεραναλήψεις 4.388.130 4.441.194 

Πλέον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα τους επόμενους 12 μήνες 992.429 534.892 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 5.997.696 5.558.514 

 
 
Εντός της χρήσης λήφθηκαν δύο δάνεια: 
 
Ομολογιακό Δάνειο 2,5 εκ ευρώ από την Ε.Τ.Ε. με εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας 
Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). Το δάνειο εκδίδεται αποκλειστικά για την 
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κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης που προέκυψαν λόγω COVID 19. Η ημερομηνία έκδοσης του δανείου είναι 
η 11η Δεκεμβρίου 2020 με λήξη την 15η Σεπτεμβρίου 2025 και επιτόκιο Euribor 6μήνου πλέον 3,15%.  
 
Δάνειο 1 εκ. ευρώ από την Alpha Bank με εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 
COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). Το δάνειο εκδίδεται αποκλειστικά για την κάλυψη 
αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης που προέκυψαν λόγω COVID 19. Η ημερομηνία έκδοσης του δανείου είναι η 28η 
Αυγούστου 2020 με λήξη την 27η Αυγούστου 2025 και επιτόκιο Euribor 6μήνου πλέον 3,50%. 
 
 
 

Δανειακές υποχρεώσεις  31/12/2020 31/12/2019 
   

Εως 1 έτους 5.997.696 5.558.514 

Μεταξύ  1 έτους και 2 ετών 1.841.561 1.084.249 

Μεταξύ 2 ετών και 3 ετών 1.683.731 1.022.294 

Μεταξύ 3 ετών και 4 ετών 1.441.334 865.892 

Μεταξύ 4 ετών και 5 ετών 1.039.716 624.195 

Άνω των 5 ετών 955.295 1.249.316 
 12.959.333 10.404.459 

 
 
 
 31/12/2020 31/12/2019 

 
Ελάχιστες 

μελλοντικές 
καταβολές 

Παρούσα 
αξία 

ελάχιστων 
μελλοντικών 
καταβολών 

Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές 

Παρούσα 
αξία 

ελάχιστων 
μελλοντικών 
καταβολών 

Εως 1 έτους 617.137 539.551 582.428 478.226 

Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 1.495.502 1.372.639 2.015.624 1.843.913 

Άνω των 5 ετών - - 55.198 53.222 

Σύνολο Ελάχιστων 
μελλοντικών καταβολών 

2.112.639 1.912.190 2.653.250 2.375.361 

Μείον: Ποσά που αποτελούν 
χρηματοοικονομικά έξοδα 

146.926 - (304.757) - 

Σύνολο παρούσας αξίας 
ελάχιστων μελλοντικών 
καταβολών 

2.259.565 1.912.190 2.348.494 2.375.361 

 

Η κίνηση των δανειακών υποχρεώσεων παρουσιάζεται ακολούθως: 

  

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 
Σύνολα 

31/12/2019  4.845.946 5.558.514 10.404.459 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες       
Δάνεια αναληφθέντα  2.500.000 10.197.420 12.697.420 

Δάνεια πληρωθέντα  (332.218) (9.268.533) (9.600.751) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις  (591.202)  (591.202) 

Καταβληθέντες τόκοι  (268.248) (350.370) (618.617) 

Μη ταμειακές μεταβολές   
  

Επίδραση από υιοθέτηση IFRS 16  50.590  50.590 

Συμψηφισμός  177.167 (177.167) - 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  579.599 37.831 617.430 
 

    
31/12/2020  6.961.635 5.997.696 12.959.330 
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Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 
Σύνολα 

31/12/2018  4.927.048 5.650.410 10.577.458 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες       
Δάνεια αναληφθέντα  152.902 7.896.259 8.049.161 

Δάνεια πληρωθέντα  (256.638) (7.518.214) (7.774.851) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις  (586.406)  (586.406) 

Καταβληθέντες τόκοι  (355.838) (410.939) (766.777) 

Μη ταμειακές μεταβολές  
   

Χρηματοοικονομικά έξοδα  605.198 129.781 734.979 
 

    
31/12/2019  4.845.946 5.558.514 10.404.459 

 

 
17. Μακροπρόθεσμες / Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις   
 
 

 
Πρόβλεψη για 

έξοδο φόρου από 
ανέλεγκτες 

χρήσεις 

Σύνολα 

Υπόλοιπο  1/1/2019 55.000 55.000 

Πρόσθετες προβλέψεις  - 

Υπόλοιπο  31/12/2019 55.000 55.000 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις  - 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 55.000 55.000 
 55.000 55.000 

   

   

 

Πρόβλεψη για 
έξοδο φόρου από 

ανέλεγκτες 
χρήσεις 

Σύνολα 

Υπόλοιπο  1/1/2020 55.000 55.000 

Πρόσθετες προβλέψεις  - 

Υπόλοιπο  31/12/2020 55.000 55.000 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις  - 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 55.000 55.000 
 55.000 55.000 

18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 
 31/12/2020 31/12/2019 

Προμηθευτές 1.893.653 1.874.496 

Επιταγές Πληρωτέες 129.641 229.380 

Σύνολο 2.023.294 2.103.877 

 
19. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 31/12/2020 31/12/2019 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  180.591 192.147 

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους  1.618.482 1.376.498 

Μερίσματα πληρωτέα  1.187.500 - 

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 86.449 77.566 
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Δεδουλευμένα έξοδα 32.185 28.716 

Λοιπές υποχρεώσεις 16.015 16.071 

Δεδουλευμένοι τόκοι 10.423 12.013 

Σύνολο 3.131.645 1.703.011 

 
 
 
20. Πωλήσεις  

 

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

Πωλήσεις προϊόντων 14.334.225 13.794.679 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 984.841 1.102.872 

Σύνολο 15.319.066 14.897.551 

 0 0 

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

Ελλάδα 14.225.530 14.061.270 

Λοιπές Χώρες 1.093.536 836.281 

Σύνολο 15.319.066 14.897.551 

 
 
21. Ανάλυση των εξοδων  

 

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

 

Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Σύνολο 
Κόστος 

Πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Σύνολο 

Αμοιβές και 
λοιπές 
παροχές σε 
εργαζομένους 

2.789.042 568.897 461.367 3.819.305 2.612.658 533.493 437.583 3.583.734 

Κόστος 
αποθεμάτων 
αναγνωρισμένο 
ως έξοδο 

6.844.915 - - 6.844.915 6.800.078 - - 6.800.078 

Αποσβέσεις 
ενσώματων 
παγίων 

513.964 159.933 85.103 759.000 541.629 155.729 84.031 781.389 

Αποσβέσεις 
ασώματων 
παγίων 

- 2.344 - 2.344 - 2.344 - 2.344 

Αμοιβές και 
έξοδα τρίτων 

19.143 1.348.040 13.012 1.380.196 12.994 1.088.867 8.211 1.110.072 

Παροχές 
τρίτων 

562.053 93.532 120.113 775.698 573.477 131.367 69.787 774.631 

Φόροι και τέλη 1.292 39.832 8.109 49.233 129 36.202 10.842 47.174 

Μεταφορικά και 
Λοιπά Έξοδα 

206.655 74.108 280.619 561.382 164.287 66.152 272.848 503.288 

Σύνολο 10.937.064 2.286.686 968.323 14.192.072 10.705.252 2.014.154 883.303 13.602.709 

 
22. Κόστος εργαζομένων  

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

Μισθοί και ημερομίσθια 2.831.092 2.728.901 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 772.081 755.477 

Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων παροχών 6.544 7.112 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 163.521 77.380 

Αποζημιώσεις απόλυσης 46.067 14.864 

Σύνολο κόστους εργαζομένων 3.819.305 3.583.734 

 
 
 

Αριθμός εργαζομένων 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 
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ημερομίσθιοι 102 95 

μισθωτοί 51 54 

Σύνολο 153 149 

 
 
 
 
23. Λοιπά έσοδα 

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

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 132.245 128.319 

Λοιπά έσοδα 63.572 40.620 

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 195.816 168.939 

 
 
 
 
 
24. Λοιπά έξοδα  

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

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 124.395 81.474 

Καταστροφή Αποθεμάτων 245.868 104.638 

Προβλέψεις 71.896 343.000 

Λοιπά έξοδα 217.240 2.459 

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης 659.398 531.570 

 
 
25. Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα        
 
 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 3.520 4.356 

Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 3.520 4.356 

 
 
 
26. Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα)       

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 160 514 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 160 514 

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

Tόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 126.356 292.134 

Tόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 173.723 169.330 

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων 117.861 143.735 

Λοιποί τόκοι έξοδα 199.490 129.781 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 617.430 734.979 

 
27. Φόροι Εισοδήματος  

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις ελληνικές επιχειρήσεις 

για τη χρήση 2020 είναι 24%. 

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

Τρέχον έξοδο φόρου 198.542 121.481 

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 38.893 (51.700) 

Έξοδο φόρου προηγούμενων χρήσεων - - 

Σύνολο φόρου εισοδήματος  237.435 69.782 
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Κέρδη προ Φόρων  42.622 193.390 

Συντελεστής Φόρου 24% 24% 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 10.229 46.414 

   

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς σκοπούς   

 - Απομείωση υπεραξίας   

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 42.062 38.427 

 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή  (15.938) 

 - Φόρος που αναλογεί σε διανομή αποθεματικών 87.252  

 - Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση   

 - Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις 97.892  

 - Λοιπά  879 

Σύνολο φόρου 237.435 69.782 

 
 
28. Παροχές σε βασικά Διοικητικά Στελέχη   

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

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 138.417 108.647 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 34.575 27.699 

Αμοιβές Δ.Σ. 1.310.603 1.064.394 

Σύνολο 1.483.595 1.200.740 

 
  

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

Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών 5 5 

 

29. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη      

Οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτά 

ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε ευρώ): 

 

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

Μισθοί & Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 172.992 136.346 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1.310.603 1.064.394 

Σύνολο 1.483.595 1.200.740 

 

 

Λογαριασμοί υποχρεώσεων 31/12/2020 31/12/2019 

Λοιπές Υποχρεώσεις 1.189.632 2.241 

Σύνολο 1.189.632 2.241 

 

Υπάρχουν εγγυήσεις του κύριου μετόχου έναντι του δανεισμού της εταιρείας ύψους € 960.000,00. 

 

30. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις και  Δεσμεύσεις  
 
Α) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Για τις χρήσεις 2011 έως 2014 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, ενώ από 1/1/2014 ισχύει το άρθρο 
65Α § 1 του Ν.4174/2013. Δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μόνο για τη χρήση 2010.  
Για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015 και 2016, η εταιρεία είχε υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως 
έχει τροποποιηθεί με το Ν.4262/2014 . Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 
2016 και 2017 αντίστοιχα και χορηγήθηκε το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό από τους νόμιμους ελεγκτές. Για 
τις χρήσεις 2017 - 2019 ελέγχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 65A παραγρ. 1 Ν.4174/2013 και έλαβε Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης με Γνώμη χωρίς επιφύλαξη. 
Για τη χρήση 2020 η εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά. Η εταιρεία έχει προβεί σε εκτίμηση των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο της χρήσης διενεργώντας τις αντίστοιχες προβλέψεις 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέραν των σχηματισμένων προβλέψεων τυχόν ποσά φόρων 
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που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και 
στις ταμειακές ροές της εταιρείας.  
 
Β) Δεσμεύσεις Εγγυήσεις Εμπράγματα Βάρη  
 
 
 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Δεσμεύσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις   

Εντός 1 έτους 617.137 582.428 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 1.495.502 2.015.624 

Άνω των  5 ετών - 55.198 

Σύνολο δεσμεύσεων από χρηματοοικονομικές μισθώσεις 2.112.639 2.653.250 

Εμπράγματα βάρη   

Υποθήκες επί ενσώματων παγίων 6.000.000 6.000.000 

Σύνολο εμπράγματων βαρών 6.000.000 6.000.000 

 
 

31.  Πολιτική Διαχείριση Κινδύνων   

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο κίνδυνος 
μεταβολής τιμών, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος ταμειακών ροών. Οι πολιτικές 
διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων 
που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της. 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της οποίας 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων περιλαμβάνει την 
αναγνώριση, υπολογισμό και αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με τις 
λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. 
Κίνδυνος μεταβολής τιμών: 
Υπάρχουν συμφωνητικά διαρκείας 1-1,5 ετών με πελάτες και προμηθευτές. 
Οι αλλαγές τιμής των προμηθευτών μπορούν άμεσα να μετακυληθούν στους πελάτες εφ' όσον οι διαφοροποιήσεις 
είναι μεγάλες σε βασικές Α' Ύλες όπως είναι η διεθνής αξία του πετρελαίου. 
Κίνδυνος Ταμειακών Ροών: 
Η εταιρία ρευστοποιεί τις απαιτήσεις της νωρίτερα προεξοφλώντας  επιταγές πελατείας στα πλαίσια των γραμμών 
χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης και εκχωρώντας τιμολόγια σε εταιρία factoring στα πλαίσια σχετικής 
σύμβασης. 
Ευαισθησία Επιτοκίου  
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει κίνδυνο από την διακύμανση των επιτοκίων αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις της. 
Κατά την 31/12/2020 το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Η 
Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της 
Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και 
αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου 
Πιστωτικός κίνδυνος: 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και 
από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και 
διενεργημένων συναλλαγών. 
Διενεργείται έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας  για τους νέους πελάτες αλλά και περιοδικός έλεγχος πιστοληπτικής 
ικανότητας για τους παλαιούς πελάτες σε συνεργασία με τον Τειρεσία και την ICAP. Επίσης υπάρχει συνεργασία 
με τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας για ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα μεγάλων πελατών. 
  
 
 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

 
  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού    

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα & δεσμευμένες καταθέσεις 4.350.953 1.075.868 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.796.424 5.800.547 

Σύνολα 10.147.377 6.876.414 

   
 

 

 

 

 

    
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε καθυστέρηση που 
δεν έχουν απομειωθεί   
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 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

 
  

Εντός 3 μηνών 3.557.970 2.496.041 

Από 3 έως 6 μήνες 2.275.447 3.338.580 

Από 6 μήνες έως 1 έτος 64.038 - 

Πάνω από 1 έτoς (101.031) (34.074) 

Σύνολα 5.796.424 5.800.547 

 
 
Επιπλέον η εταιρεία εκχωρεί μέρος των απαιτήσεων της (factoring) προς εξασφάλιση άμεσης ρευστότητας τόσο με 
αναγωγή κινδύνου όσο και χωρίς. 
Κίνδυνος Ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της 
ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής 
παρακολούθησης των συναλλαγών που πραγματοποιούνται καθημερινά.  
Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας είναι φαίνεται θετικό κατά €294χιλ. Με δεδομένη στήριξη του βασικού μετόχου 
της, μέσω και της εμπράγματης εξασφάλισης σε ακίνητο του ύψους € 960 χιλ. η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί το 
γεγονός του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης προσωρινό και εντός του 2020 θα είναι σε θέση να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες της, μέσω των ταμειακών εισροών από τη λειτουργία της.  
Με δεδομένη στήριξη του βασικού μετόχου της, μέσω και της εμπράγματης εξασφάλισης σε ακίνητο του ύψους € 
960 χιλ. η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί το γεγονός του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης προσωρινό και εντός του 
2020 θα είναι σε θέση να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες της, μέσω των ταμειακών εισροών 
από τη λειτουργία της.  
Ακολουθεί πίνακας για την ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την  31 Δεκεμβρίου 2020 και 
2019 αντίστοιχα 
 

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

 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

 Εως 6 μήνες 
6 με 12  
μήνες   

1-5 έτη  
Πάνω 
από 
5 έτη   

Εως 6 
μήνες 

6 με 12  
μήνες   

1-5 έτη  
Πάνω 
από 5 

έτη   
Μακροπρόθεσμος 
δανεισμός 

496.214 496.214 5.466.135 - 267.446 267.446 1.581.005 1.194.118 

Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 

308.568 308.568 1.495.502 - 291.214 291.214 2.015.624 55.198 

Εμπορικές 
υποχρεώσεις 

2.023.294 - - - 2.103.877 - - - 

Λοιπές 
βραχυπρόθεσμες-
μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

2.738.276 393.368 552.074 - 1.703.011  384.541 - 

Βραχυπρόθεσμος 
δανεισμός 

4.388.130 -   4.441.194 -   

Σύνολο 9.954.482 1.198.150 7.513.711 - 8.806.742 558.660 3.981.170 1.249.316 

 
Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι : 

• να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της,  

• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους 

• τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου. 
Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια μειωμένης 
εξασφάλισης μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2020 και 2019 αναλύεται ως εξής:  
 

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

  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.983.456 6.197.065 

Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης - - 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (4.350.953) (1.075.868) 

Κεφάλαιο 632.503 5.121.198 
   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.983.456 6.197.065 

Πλέον: Δάνεια 12.959.330 10.404.459 

Σύνολο κεφαλαίων 17.942.786 16.601.525 
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Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 28,37 3,24 

 

32.  Γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων    

Η εταιρεία εντός του 2021 προχώρησε στην αγορά ενός οικοπέδου στη ΒΙΠΕ Κομοτηνης και έχει υποβάλλει μια 
πρόταση για υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 που αφορά τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής 
στο νέο αυτό οικόπεδο το οποίο βρίσκεται δίπλα στις σημερινές εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Το συνολικό 
κόστος της επένδυσης αυτής είναι περίπου 5 εκ ευρώ.  Με την ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής στο τέλος του 
2022 η εταιρεία εκτιμά ότι η νέα γραμμή παραγωγής θα προσφέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη πωλήσεων από του 
υφιστέμενους πελάτες αλλά και προσέλκυση νέων πελατών. Η τελική έγκριση του σχεδίου αναμένεται τον 
Σεπτέμβριο του 2021. 
Η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με έναν υποψήφιο επενδυτή ο οποίος εξετάζει τη συμμετοχή του στο μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας με μειοψηφικό ποσοστό σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη παροχή ομολογιακού δανείου 
μετατρέψιμου σε μετοχές. 
Με τις πρόσφατες φορολογικές ρυθμίσεις Ν.4799/2021 επέρχονται αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
με αποτέλεσμα να μειώνεται ο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων στο 22% για τα 
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.  
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, 
τα οποία να αφορούν την εταιρεία και στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. 
 
 

Μεταμόρφωση, 30 Ιουλίου 2021 
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