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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη   
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», 
(η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτημα. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»,  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.  
   
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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα 
και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
 
Έμφαση Θέματος 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 24 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα των 
επιπτώσεων του κορωναϊού SARS COVID-2 στην παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση στην λειτουργική 
δραστηριότητα της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, 
η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι 
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος 
και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

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

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 
κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη 
γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

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

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

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

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

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά 
με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην 
έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς 
και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε 
ότι: 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019. 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει  ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου.  
 

 
 Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 – Αθήνα   
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 Χρήστος Δ. Βλάχος 

 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 38891 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2019 

    
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  
Ποσά σε € Σημ: 31/12/2019   31/12/2018*  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία         

Ενσώματα πάγια         

Ακίνητα 5.1 5.333.302   3.553.524 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.1 1.897.464   1.593.825 

Λοιπός εξοπλισμός 5.1 224.471   207.571 

Σύνολο   7.455.237   5.354.920 

     

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 5.1 2.323.541   55.859 

     

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία         

Συμμετοχές σε θυγατρικές 6.1 2.010.000   1.012.778 

Δάνεια και απαιτήσεις   827.027   2.415.602 

Σύνολο   2.837.027   3.428.380 

          

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων   12.615.805   8.839.159 
         

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία         

Αποθέματα         

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  514.196   362.897 

Εμπορεύματα  21.510   12.453 

Πρώτες ύλες και υλικά  8.336.234   5.861.324 

Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες  557.413   548.293 

Σύνολο  6.2 9.429.353   6.784.968 

          

Χρηματοοικονομικά στοιχεία         

Εμπορικές απαιτήσεις 6.3 4.380.941   3.680.810 

Λοιπές Απαιτήσεις 6.4 1.025.103   1.381.573 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα   364.816   446.423 

Σύνολο   5.770.860   5.508.807 

          

Σύνολο Ενεργητικού   27.816.018   21.132.933 

          

ΠΑΘΗΤΙΚΟ         

Καθαρή θέση         

Μετοχικό κεφάλαιο 7  947.190   826.920 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 7  316.494   243.513 

Λοιπά αποθεματικά 7  155.728   155.728 

Αποτελέσματα εις νέον 7  4.379.022   2.609.283 

Σύνολο καθαρής θέσης   5.798.435   3.835.444 

          

Προβλέψεις         

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 8  142.252   123.118 

Σύνολο   142.252   123.118 

          

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Δάνεια τραπεζών 9.1.1 8.676.638   3.565.335 

Κρατικές επιχορηγήσεις 9.1.2 33.313   39.787 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   8.709.950   3.605.121 
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Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Δάνεια τραπεζών 9.1.1 3.019.223   2.865.381 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων 9.1.1 951.750   661.615 

Εμπορικές υποχρεώσεις (προμηθευτές, κλπ.)  9.2.1  6.963.055   6.584.568 

Λοιποί φόροι και τέλη   44.801   243.053 

Φόρος εισοδήματος   427.791   1.179.329 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί   122.364   104.670 

Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.2 1.445.236   1.830.356 

Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα   184.686   86.612 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   6.474   13.666 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   13.165.381   13.569.250 

          

Σύνολο Υποχρεώσεων   22.017.583   17.297.489 

          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   27.816.018   21.132.933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν αναδιατυπωθεί προκειμένου να απεικονιστούν οι επιδράσεις από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής 

προσδιορισμού του κόστους των αποθεμάτων με τη μέθοδο του μηνιαίου σταθμικού κόστους. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Ποσά σε € 
Από 01.01.2019 
Έως 31.12.2019 

  
Από 01.01.2018 

Έως 31.12.2018 * 

        

Πωλήσεις 38.750.936   47.052.086 

Κόστος Πωληθέντων -31.435.739   -40.550.867 

Μικτό Κέρδος 7.315.197   6.501.218 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  76.103   107.876 

Έξοδα διάθεσης -2.446.877   -2.426.026 

Έξοδα διοίκησης -1.240.548   -1.551.383 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  -129.575   -587.625 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 3.574.299   2.044.060 

        

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 149.969   57.160 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -420.337   -368.340 

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα -270.368   -311.180 

Αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων 3.303.931   1.732.880 

        

 Φόρος εισοδήματος -560.627   -704.807 

Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων 2.743.304   1.028.073 

        

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3.807.594   2.234.580 

 

 

 

*Τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν αναδιατυπωθεί προκειμένου να απεικονιστούν οι επιδράσεις από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής 

προσδιορισμού του κόστους των αποθεμάτων με τη μέθοδο του μηνιαίου σταθμικού κόστους. 

 

 

 

 

 

 



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01 ΕΩΣ 31.12.2019 Σελίδα 8 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  

   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

                  

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ Το 
Άρτιο 

Αποθεματικά 
Εύλογης 

Αξίας 
Επενδύσεων 
σε Ακίνητα 

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

παγίων 
στοιχείων 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2018 826.920 0 0 0 155.728 195.920 1.893.699 3.072.267 

                  

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την χρήση 1/1-
31/12/2018 

                

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού            47.593 -47.593 0 

Διανομή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2017             -42.941 -42.941 

Διανομή προμερισμάτων χρήσης 2018             -221.955 -221.955 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης αναδιατυπωμένα*             1.028.073 1.028.073 

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης   0 0 0 0 0 47.593 715.584 763.177 

 Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (αναδιατυπωμένο*)  

826.920 0 0 0 155.728 243.513 2.609.283 3.835.444 

                  

 Υπόλοιπα κατά την 1/1/2019 (αρχικά 
δημοσιευμένο)  

826.920 0 0 0 155.728 243.513 2.850.165 4.076.326 

 Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής*              -240.882  -240.882  

 Υπόλοιπα κατά την 1/1/2019 (αναδιατυπωμένο*)  826.920 0 0 0 155.728 243.513 2.609.283 3.835.444 

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την χρήση 1/1-
31/12/2019 

                

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού            72.981 -72.981 0 

Διανομή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018             -678.045 -678.045 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης             2.743.304 2.743.304 

Συγχώνευση δια απορροφήσεως συνδεδεμένης εταιρίας 120.270           -222.538 -102.268 

 Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης    120.270 0 0 0 0 72.981 1.769.739 1.962.991 

                  

  Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

947.190 0 0 0 155.728 316.494 4.379.022 5.798.435 

Τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν αναδιατυπωθεί προκειμένου να απεικονιστούν οι επιδράσεις από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής προσδιορισμού του κόστους των αποθεμάτων με τη μέθοδο του μηνιαίου 

σταθμικού κόστους. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) 

 Ποσά σε € 
Από 01.01.Έως 

31.12.2019 
  

Από 01.01.Έως 
31.12.2018 * 

 Λειτουργικές δραστηριότητες        

 Κέρδη προ φόρων  3.303.931   1.732.880 

 Πλέον / μείον προσαρμογές για:        

 Αποσβέσεις  246.961   221.748 

 (Αποσβέσεις επιχορηγήσεων)  -13.666   -31.227 

 Προβλέψεις   393.867   265.963 

 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  270.368   311.180 

        

 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:        

 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  -3.032.822   191.984 

 Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων  -666.297   1.908.870 

 Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων  1.509.560   -1.205.226 

 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -109.245   -271.411 

 Μείον:        

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -420.337   -368.340 

 Καταβεβλημένοι φόροι  -1.215.916   -384.029 

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  266.405   2.372.392 

        

 Επενδυτικές δραστηριότητες     

        

 Αγορά - Ανάπτυξη ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  -4.614.960   -242.212 

 Αυξήσεις κεφαλαίου θυγατρικών  -997.222   0 

 Τόκοι εισπραχθέντες  149.969   57.160 

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  -5.462.213   -185.052 

        

 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  120.270   0 

 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα τραπεζικά δάνεια  9.126.884   0 

 Μερίσματα πληρωθέντα  -562.170   -264.896 

 Εξοφλήσεις δανείων  -3.571.604   -1.749.175 

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  5.113.380   -2.014.071 

        

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

-82.429   173.269 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  446.423   273.154 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από συγχώνευση  822   0 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  364.816   446.423 

 

*Τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν αναδιατυπωθεί προκειμένου να απεικονιστούν οι επιδράσεις από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής 

προσδιορισμού του κόστους των αποθεμάτων με τη μέθοδο του μηνιαίου σταθμικού κόστους. 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.» 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2019 - 31.12.2019 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Καλαμάτα (οδός 6° χλμ Καλαμάτας-Μεσσήνης). 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 32574/26/Β/94/15. ΓΕ.ΜΗ.: 014725445000.  

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η Εταιρεία ανήκει από το έτος 2018 στην κατηγορία των μεγάλων οντοτήτων. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Εντός του έτους 2019 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.» και «ΤΕΡΑΝΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», 

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019, του νόμου 4548/2018, του άρθρου 

54 του νόμου 4172/2013 και του άρθρου 61 του νόμου 4438/2016, η έγκριση της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2037498. 

Σκοπός της εν λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ΤΕΡΑΝΙΑ ΕΛΛΑΣ AE από την ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε , είναι η απρόσκοπτη 

χρηματοδότηση και ολοκλήρωση των εν εξελίξει επενδυτικών σχεδίων της αποροφόμενης εταιρίας, με παράλληλη εξάλειψη κάθε 

γραφειοκρατικού και διοικητικού βάρους που επιβάρυνε τις δύο εταιρείες και συντελούσε στην αύξηση του κόστους δανεισμού.  

Περαιτέρω, η συγχώνευση αναμένεται να συντελέσει στην μείωση του λειτουργικού κόστους των εταιρειών και σε συνδυασμό με 

τα παραπάνω στην βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.  

2. Παράγοντες κινδύνου και αβεβαιότητας 

Μακροοικονομικό περιβάλλον  

Η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρωτοφανή κρίση πανδημίας του κορωναϊού SARS-COV-2, που προκαλεί 

τη νόσο COVID19. H αντιμετώπισή της απαιτεί μέτρα περιορισμού των κοινωνικών επαφών, άρα -σε ό,τι αφορά την οικονομία- 

αυτό συνεπάγεται ένα ραγδαίο περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, που εκδηλώνεται με την  ταυτόχρονη μείωση της 

ζήτησης και της προσφοράς, οδηγώντας αναπόφευκτα σε ύφεση. Στις συνήθεις οικονομικές κρίσεις η μακροοικονομική πολιτική 

στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης. Στην παρούσα κρίση, παρόλα αυτά, τα μέτρα για την στήριξη της οικονομίας πρέπει εξίσου 

να ενισχύσουν την προσφορά, δεδομένου ότι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα βρεθούν σε αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών 

και οικονομικών τους υποχρεώσεων, καθώς οι κυβερνήσεις παίρνουν όλα τα απαραίτητα επιδημιολογικά μέτρα αντιμετώπισης 

μιας επείγουσας κατάστασης ιατρικού χαρακτήρα. Υπό αυτή την έννοια, η τόνωση της ζήτησης από μόνη της δε θα οδηγήσει σε 

αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς. Αυτό συμβαίνει επειδή υπό τις παρούσες συνθήκες οι πολίτες δε μπορούν να καταναλώσουν, 

αφού τα καταστήματα είναι κλειστά, ενώ παράλληλα παραμένουν στο σπίτι τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των δημόσιων αρχών, 

με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Παράλληλα οι επιχειρήσεις αδυνατούν να συνεχίσουν την ομαλή τους 
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λειτουργία μένοντας πρακτικά με πολύ λιγότερους ή και χωρίς καθόλου εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά την εξ αποστάσεως εργασία, 

αυτή έχει τα όριά της, αφού αποτελεί αποτελεσματική επιλογή μοντέλου εργασίας  κυρίως στις περιπτώσεις εργαζομένων που 

παράγουν έργο γραφείου. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προϋποθέτει ότι λειτουργούν τα εργοστάσια, ότι παράγουν προϊόντα και ότι γίνονται ομαλά οι 

μεταφορές και λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα, διερευνώντας πιθανά σενάρια οικονομικών πολιτικών, η βέλτιστη 

επιλογή υπό τις σημερινές συνθήκες είναι η κρατική στήριξη να κατευθυνθεί εκεί όπου είναι απαραίτητη. Η κρατική αρωγή είναι 

απαραίτητο να παρέχεται γενναιόδωρα για όσο καιρό διαρκέσει η «κοινωνική απομόνωση», το «κλείσιμο στις επιχειρήσεις» και 

ο περιορισμός στην ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ των χωρών. Ήδη, οι κυβερνήσεις, περιλαμβανομένης της ελληνικής, 

έχουν ανακοινώσει μια πληθώρα μέτρων στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Σημαντικές παράμετροι στην χορήγηση 

της αρωγής είναι το μέγεθος και η ταχύτητα της δημοσιονομικής προώθησης πόρων στην οικονομία. Λόγω της μαζικότητας των 

περιπτώσεων της αρωγής, ιδίως σε οικονομίες όπως η ελληνική, όπου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολούν την 

πλειοψηφία των εργαζομένων, είναι απαραίτητο οι πόροι να διοχετευθούν άμεσα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, 

ενδεχομένως και ανεξαρτήτως κριτηρίων αναγκαιότητας και σκοπιμότητας, σε όλους τους εργαζομένους και επιχειρήσεις. 

Τα καλά νέα είναι ότι ήδη η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εργάζεται συστηματικά για την παραγωγή φαρμάκων και 

εμβολίων κατά του κορωναϊού. Συνεπώς, έχουμε μια οικονομική κρίση που δεν έχει σχέση με την προηγούμενη μεγάλη 

χρηματοοικονομική κρίση και ύφεση του 2008-9, που απαιτεί, όμως, μαζική κρατική παρέμβαση για περιορισμένη χρονική 

διάρκεια. Αργά ή γρήγορα, η κανονικότητα θα επανέλθει. Όταν αυτό συμβεί, προέχει οι απώλειες ανθρώπινης ζωής να έχουν 

περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό, ενώ παράλληλα να μην έχουν χαθεί παρά όσο το δυνατό λιγότερες θέσεις εργασίας και 

επιχειρήσεις.  Η ελληνική οικονομία, έχοντας καταφέρει μόλις πρόσφατα να εξέλθει από μία παρατεταμένη και βαθιά περίοδο 

ύφεσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας του κορωναϊού. Τα μέχρι στιγμής 

διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την αποτύπωση των πιθανών επιπτώσεων, ούτε προσφέρουν ενδείξεις για ασφαλείς 

εκτιμήσεις. 

 

Το σχήμα της οικονομικής διαταραχής αναμένεται να προσδιοριστεί από:  

(i) το κατά πόσο ο ιός υπόκειται σε εποχικό πρότυπο, δηλαδή πόσο εντονότερη είναι η εποχική κατανομή της μεταδοτικότητας 

του ιού, στους μήνες χαμηλών θερμοκρασιών, σε σχέση με τους μήνες υψηλών θερμοκρασιών.  

(ii) τη χρονική διάρκεια που θα απαιτηθεί για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της 

νόσου και βέβαια εισαγωγή του εμβολίου,  

(iii) εάν μία χώρα είναι εκτεθειμένη σε διαταραχές από την πλευρά της ζήτησης, ή της προσφοράς.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων θα επηρεαστούν κατά την περίοδο μεταξύ δεύτερου και 

τρίτου τριμήνου, λόγω της μειωμένης κατανάλωσης από την διακοπή λειτουργίας του κλάδου HORECA στην πλειονότητα των 

χωρών παγκοσμίως, με την ελπίδα να αρχίσει σταδιακά να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον σταθερότητας από το τρίτο τρίμηνο 

του 2020.  

 

Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην παγκόσμια 

ζήτηση αγροτικών προϊόντων, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

ελαχιστοποιήσει την επίπτωση των προαναφερόμενων κινδύνων και να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της και εφοδιασμό 

των πελατών της. 

 

Πολιτικές και διαχείριση κινδύνων  

Πηγές κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των 

κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα 
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διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές 

δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοσή της. 

Η διαχείριση του κινδύνου πραγματοποιείται από το κεντρικό τμήμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας βάσει 

πολιτικών εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

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

• Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων 

και 

• Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε 

σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, συναλλαγές σε 

ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές, συμβόλαια προαγοράς συναλλάγματος, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, 

λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια, επενδύσεις σε χρεόγραφα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς υφίσταται έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος 

προέρχεται κυρίως από το Δολάριο ΗΠΑ, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών πραγματοποιείται στο λειτουργικό νόμισμα της 

Εταιρείας, δηλαδή σε Ευρώ (€). Ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. 

H Εταιρεία φροντίζει οι μελλοντικές εισροές χρημάτων σε ξένο νόμισμα να καλύπτονται από συμβόλαια προαγοράς 

συναλλάγματος με σκοπό τον περιορισμό του συναλλαγματικού κινδύνου.  

Κίνδυνος τιμών εμπορευμάτων (ελαιόλαδο) 

Οι τιμές του ελαιολάδου που προμηθεύεται η Εταιρεία καθορίζονται στις διεθνείς αγορές από την παγκόσμια ζήτηση και 

προσφορά, η οποία προέρχεται κυρίως από τις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου, όπου κυρίαρχο ρόλο 

διαδραματίζουν η Ισπανία και η Ιταλία και έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση της Εταιρείας στη διακύμανση αυτών.  

Οι σημαντικότεροι παράγοντες για τη ζήτηση ελαιολάδου είναι η εξέλιξη του πληθυσμού, το διαθέσιμο εισόδημα, η μεταβολή των 

τιμών, οι μεταβολές στις τιμές των υποκατάστατων π.χ. σπορέλαια, οι διατροφικές συνήθειες που στηρίζονται σε θέματα 

διατήρησης και βελτίωσης της υγείας. 

Ειδικότερα, η Εταιρεία είναι άμεσα εκτεθειμένη στη διακύμανση της τιμής του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, καθότι 

αποτελούν τη βασική πρώτη ύλη και συνιστούν καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής και 

συνεπακόλουθα της τιμής πώλησης των τυποποιημένων προϊόντων.  

Η προσπάθεια της Εταιρείας είναι να προβαίνει, κατά το δυνατόν, σε φυσική αντιστάθμιση (natural hedge) μεταξύ πωλήσεων και 

αγορών (αντιστοίχιση του τιμοκαταλόγου αγοράς με την τιμή βάσης που χρησιμοποιείται στον τιμοκατάλογο πώλησης 

τυποποιημένων προϊόντων).  

Κίνδυνος επιτοκίου 

Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα διαθεσίμων. Ωστόσο, στην παρούσα οικονομική συγκυρία χαμηλών επιτοκίων και ανάγκης διατήρησης άμεσης 

ρευστότητας, ο εν λόγω κίνδυνος θεωρείται χαμηλός.  

Την 31/12/2019, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισμό 

του και στα ταμειακά διαθέσιμά της και ισοδύναμα διαθεσίμων τα οποία υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ευαισθησίας του αποτελέσματος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή 

του επιτοκίου της τάξεως του +/-1%. 
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

% Μεταβολή 1% -1% 1% -1% 

          

Επίδραση στα Αποτελέσματα χρήσης -125.000 125.000 -70.000 70.000 

          

Επίδραση στην Καθαρή Θέση -95.000 95.000 -49.700 49.700 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) 

τα οποία αναλύονται στα κονδύλια του Ισολογισμού, «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», «Εμπορικές απαιτήσεις», «Λοιπές 

απαιτήσεις», και «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». 

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ειδική κατηγορία (χώρα προέλευσης, γεωγραφική περιοχή, 

κανάλι πωλήσεων κτλ). Όπου κρίνεται απαραίτητο από το τμήμα πιστωτικού ελέγχου, χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή 

αναλύσεις σχετικά με την πιστωτική αξιολόγηση νέων ή και υφιστάμενων πελατών. 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους γιατί η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών 

παρακολουθείται συστηματικά, ενώ το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από μια ευρεία πελατειακή βάση.  

Επιπλέον εφαρμόζει εγκεκριμένες διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου αναφορικά με την παροχή πιστώσεων, τα πιστωτικά όρια των 

πελατών και την διαχείριση της είσπραξης των απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις αξιολογούνται συστηματικά ως προς την 

εισπραξιμότητα τους και αναγνωρίζεται πρόβλεψη επισφάλειας αυτών κατά περίπτωση. 

Στο τέλος του έτους, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη 

από κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από σχηματισθείσα πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των 

αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας διαχειρίζεται τις 

ανάγκες ρευστότητας με βάση αναλυτικό ταμειακό προγραμματισμό του συνόλου των αναμενόμενων εισροών – εκροών, ο οποίος 

εκτελείται σε καθημερινή βάση, στα πλαίσια της διαρκούς λειτουργίας και απρόσκοπτης χρηματοδότησης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την βελτιστοποίηση του λειτουργικού κεφαλαίου κίνησης, καθώς και την ύπαρξη 

του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών ορίων. 

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι  

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για την Εταιρεία απόλυτα συμβατές επιδιώξεις με την οικονομική 

και επιχειρηματική ανάπτυξη. Προς τούτο, παρακολουθεί στενά όλες τις αλλαγές στη νομοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος και φροντίζει να λαμβάνει εκ των προτέρων όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

μη έγκαιρης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία αλλά και να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. 

 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα 

οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 

στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος 

και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να 

διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των 

απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και 

μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, 

εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία 

σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά 

αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η Εταιρεία επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων 

μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία εκτός των κτιρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων 

αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε 

ως ακολούθως: 

➢ Κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις: 40 έτη. 

➢ Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 - 40 έτη. 

➢ Μεταφορικά μέσα επιβατικά 12 έτη. 

➢ Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη. 

➢ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

➢ Η/Υ και λοιπός εξοπλισμός 5 έτη. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά 

καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι 

το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την 

χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική 

αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  
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Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις αποτιμούνται στην 

εύλογη αξία τους, ως ακολούθως: 

β.1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους. Η αναπροσαρμογή γίνεται κάθε 

τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αξία τους και η εύλογη αξία εκτιμάται από επαγγελματίες 

εκτιμητές. Η αναπροσαρμογή γίνεται για κάθε διακεκριμένο ακίνητο με προσαρμογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της 

προηγούμενης αναπροσαρμογής τους, όσο και των σωρευμένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του 

πάγιου στοιχείου να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρμογής καταχωρίζονται στα ίδια 

κεφάλαια. Κατ’ εξαίρεση, η μείωση της αξίας λόγω αναπροσαρμογής καταχωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν 

καλύπτεται από διαφορά αναπροσαρμογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων που 

έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, υπολογίζονται επί των αναπροσαρμοσμένων αξιών με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη 

ζωή τους. 

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων 

περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου 

αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας 

τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου 

ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 10 έτη. Η 

απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως 

καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ανακτήσιμη αξία είναι το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας, μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας 

δημιουργίας χρηματοροών) και της αξίας χρήσης αυτού. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που 

απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών 

ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 
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β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους 

(ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, 

όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα 

ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 

➢ Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του 

αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

➢ Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες 

που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε 

καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των 

ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα 

του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

➢ Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 

➢ Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία 

βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και 

φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 
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3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει 

κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Ειδικότερα το κόστος των 

ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 

σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που 

σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους 

κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου 

σταθμικού όρου. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως 

κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα 

στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. 

Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε 

θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται 

μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να 

ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά 

ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την 

ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 

εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το 
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διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία 

προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 

εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για 

το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα 

επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων 

στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα 

στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η Εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

➢ Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και εφόσον 

πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

✓ Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους. 

✓ Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

✓ Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους 

στην οντότητα. 

➢ Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής: 

✓ Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.  

✓ Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται 

από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 
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3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν 

ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του 

παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά 

γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν 

υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι 

προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 

σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων   

προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Η εταιρία προέβη κατά την τρέχουσα χρήση στην αλλαγή λογιστικής πολιτικής για την αποτίμηση των μενόντων αποθεμάτων, 

του κόστους παραγωγής και πωληθέντων αυτών, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του μηνιαίου μέσου σταθμικού κόστους, αντί της 

μεθόδου του ετήσιου μέσου σταθμικού κόστους, την οποία εφάρμοζε επί σειρά ετών. 

Ο λόγος της εν λόγω αλλαγής σχετίζεται με την αμεσότερη προσαρμογή της αξίας των μενόντων αποθεμάτων στις έντονες 

διακυμάνσεις της τιμής των πρώτων υλών, καθώς και της τιμολογιακής πολιτικής στα τρέχοντα κοστολογικά δεδομένα.  

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση 

της μεταβολής στην συγκριτική και την τρέχουσα περίοδο, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

Συγκριτικά στοιχεία  

Τα μεγέθη του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Κατάστασης 

των Ταμειακών Ροών της συγκριτικής περιόδου που έληξε την 31/12/2018 έχουν αναδιατυπωθεί προκειμένου να απεικονιστούν 

οι επιδράσεις από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής προσδιορισμού του κόστους των αποθεμάτων με τη μέθοδο του μηνιαίου 

σταθμικού κόστους 

Από την εν λόγω πολιτική, προέκυψαν οι κάτωθι μεταβολές των στοιχείων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
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Ποσά σε € 31/12/2019   31/12/2018 

        

Αποθέματα -481.708  -240.882 

    

Σύνολο Ενεργητικού -481.708  -240.882 

    

Αποτελέσματα εις νέον -366.098 
 

-240.882 

Σύνολο καθαρής θέσης -366.098  -240.882 

 

Αντίστοιχα, οι μεταβολές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της αλλαγής λογιστικής πολιτικής προσδιορισμού του 

κόστους των αποθεμάτων με τη μέθοδο του μηνιαίου σταθμικού κόστους αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 01.01.2019 - 31.12.2019 
  

01.01.2018 - 31.12.2018 

Κόστος Πωληθέντων -240.825   -240.882 

Μικτό Κέρδος -240.825   -240.882 

        

Αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων -240.825   -240.882 

        

 Φόρος εισοδήματος 115.610   0 

Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων -125.216   -240.882 

 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και 

επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση στην παρούσα χρήση. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των 

περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Στην παρούσα χρήση δεν εντοπίστηκε σφάλμα 

προηγούμενης περιόδου. 

4. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού 

Στο κονδύλι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων «κρατικές επιχορηγήσεις» του Ισολογισμού της 31.12.2019 περιλαμβάνεται το 

αναπόσβεστο τμήμα επιχορήγησης ποσού € 33.313, που έχει ληφθεί για την απόκτηση πάγιων στοιχείων, με βάση τον επενδυτικό 

νόμο 3299/2004. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα € 6.474 περιλαμβάνεται στον λογαριασμό βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

«έσοδα επομένων χρήσεων». 
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5. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

5.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Επί των ενσώματων παγίων πραγματοποιείται έλεγχος απομείωσης, όταν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι η 

αναπόσβεστη αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. Εάν η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων υπερβαίνει 

την ανακτήσιμη αξία τους, το επιπλέον ποσό αφορά σε ζημιά απομείωσης, η οποία αναγνωρίζεται απευθείας σε επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος που προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου αφού εξαιρεθούν οι 

δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την πώληση και της αξίας λόγω χρήσης (value in use), αποτελεί και την ανακτήσιμη αξία 

του παγίου. Εντός της τρέχουσας χρήσης δεν προέκυψε ανάγκη περαιτέρω απομείωσης επί των παγίων για την Εταιρεία. 

Η ανάλυση των ενσώματων παγίων της Εταιρείας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί 

  
Οικόπεδα 
και Κτίρια  

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Λοιπά 
ενσώματα 

πάγια 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

και 
προκαταβολές 
κτήσης παγίων 

στοιχείων 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 1.1.2018 3.897.855 1.855.633 283.104 568.249 26.039 6.630.880 

Προσθήκες περιόδου 0 139.063 0  73.438 29.821 242.321 

Μειώσεις περιόδου 0 0  0  0  0  0 

Υπόλοιπο 31.12.2018 3.897.855 1.994.696 283.104 641.686 55.859 6.873.201 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

          

Υπόλοιπο 1.1.2018 271.939 299.514 213.087 456.135 0  1.240.675 

Αποσβέσεις περιόδου 72.392 101.358 11.829 36.169 0  221.748 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0 0 0 0 0  0 

Υπόλοιπο 31.12.2018 344.331 400.872 224.915 492.305 0  1.462.422 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 3.553.524 1.593.824 58.189 149.382 55.859 5.410.779 

Υπόλοιπο 1.1.2019 3.897.855 1.994.696 283.104 641.686 55.859 6.873.201 

Προσθήκες λόγω συγχώνευσης 1.850.234  0  0 0 2.191.064 4.041.298 

Προσθήκες περιόδου 3.070 423.625  0 70.355 76.618 573.668 

Μειώσεις περιόδου 0 0   0 -5 0  -5 

Υπόλοιπο 31.12.2019 5.751.158 2.418.321 283.104 712.036 2.323.541 11.488.161 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

           

Υπόλοιπο 1.1.2019 344.331 400.872 224.915 492.305 0  1.462.422 

Αποσβέσεις περιόδου 73.525 119.986 10.095 43.354   246.961 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0 0 0 0   0 

Υπόλοιπο 31.12.2019 417.856 520.858 235.011 535.659 0 1.709.383 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 5.333.302 1.897.464 48.094 176.377 2.323.541 9.778.779 
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6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
6.1 Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Σύμφωνα με τις 

ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές και τις απαιτήσεις των ΕΛΠ, η Εταιρεία διενεργεί σχετικό έλεγχο απομείωσης επί των 

στοιχείων του ενεργητικού στη λήξη κάθε ετήσιας περιόδου αναφοράς. Ο σχετικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται και νωρίτερα, 

όταν ανακύπτουν ενδείξεις ενδεχόμενης ζημιάς απομείωσης. Η αξιολόγηση που διενεργείται, εστιάζει τόσο σε εξωγενείς όσο και 

σε ενδογενείς παράγοντες. 

Η Εταιρεία κατά την χρήση που έληξε την 31/12/2019 δεν αναγνώρισε σε βάρος των αποτελεσμάτων της ζημίες απομειώσεως επί 

της αξίας της επένδυσης στην θυγατρική Ε ΓΥΦΤΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η καθαρή αξία των θυγατρικών κατά την 31/12/2019 και την 31/12/2018 έχει ως εξής: 

Επωνυμία εταιρείας 31/12/2019 31/12/2018 

Ε ΓΥΦΤΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 2.010.000 1.012.778 

ΕΡΑΝΙΣ ΑΕ 0 0 

Σύνολο 2.010.000 1.012.778 

 

Η ανάλυση της κίνηση του κονδυλίου «Επενδύσεις σε θυγατρικές» κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση έχει ως εξής: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο έναρξης 1.012.778 1.012.778 

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 997.222 0 

Απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές 0 0 

Υπόλοιπο λήξης 2.010.000 1.012.778 

 

.6.2 Αποθέματα 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες 

ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται 

σε τομέα όπου ο κίνδυνος απαξίωσης των αποθεμάτων είναι χαμηλός, η Διοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να 

ταυτίζεται με την πραγματική. Το σύνολο της σχηματισθείσας κατά την 31/12/2019 πρόβλεψης απομείωσης της αξίας των 

αποθεμάτων ανήλθε σε ποσό € 499 χιλ, ενώ η ζημιά που αναγνωρίστηκε ως έξοδο της χρήσης 2019 και περιλαμβάνεται στο κονδύλι 

«Κόστος Πωληθέντων» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, ανήλθε σε ποσό € 388,4 χιλ.  
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Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Αποθέματα 31/12/2019 31/12/2018 

Εμπορεύματα 21.510 12.453 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 514.196 362.897 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 8.050.829 5.229.179 

Λοιπά υλικά συσκευασίας 784.400 742.704 

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 557.413 548.293 

Μείον προβλέψεις απομείωσης -498.995 -110.558 

Σύνολο 9.429.353 6.784.968 

 

6.3 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Πελάτες εσωτερικού 674.942 793.888 

Πελάτες εξωτερικού 3.553.377 3.086.023 

Πελάτες επισφαλείς 61.149 61.149 

Πελάτες εκχωρημένοι σε Factoring 309.319 0 

Επιταγές εισπρακτέες 24.852 16.282 

Επιταγές σε καθυστέρηση 83.000 83.000 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες -325.698 -359.532 

Σύνολο 4.380.941 3.680.810 

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Η Εταιρεία, παρά τη μικρή έκθεσή της στην Ελληνική αγορά και τη μεγάλη διασπορά του πελατολογίου της, λόγω της 

δραστηριοποίησης του σε περιβάλλον υψηλών πιστωτικών κινδύνων έχει διενεργήσει τις απαιτούμενες προβλέψεις απομείωσης, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες ζημίες από τον συγκεκριμένο κίνδυνο.  

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει:  

α. τη διενέργεια σαφώς καθορισμένης πρόβλεψης 100% επί του οφειλόμενου υπολοίπου για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί 

επισφαλείς.  

β. τη διενέργεια σαφώς καθορισμένης πρόβλεψης άνω του 80% επί του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου για όσους πελάτες έχει ξεκινήσει 

η διαδικασία νομικής διεκδίκησης της οφειλής.  

γ. τη διενέργεια συγκεκριμένης πρόβλεψης απομείωσης επί του οφειλόμενου υπολοίπου για όσους πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμα 

υπόλοιπα.  

 

6.4 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Προκαταβολές σε πιστωτές 96.351 100.218 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 544.393 696.235 

Απαιτήσεις ΦΠΑ  297.560 550.880 

Έξοδα επομένων χρήσεων 48.963 34.240 

Λοιποί χρεώστες 37.837 0 

Σύνολο 1.025.103 1.381.573 

 

7. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

Mε την από 30/11/2019 γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω της 

συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.» και «ΤΕΡΑΝΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την 

πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019, του νόμου 4548/2018, του άρθρου 54 του νόμου 4172/2013 και του άρθρου 

61 του νόμου 4438/2016, κατά το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ (120.270,00 €). 

Μετά την προαναφερόμενη αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια 

σαράντα επτά χιλιάδες εκατό ενενήντα ευρώ (947.190,00 €). 

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ακυρώθηκε το σύνολο των μετοχών τόσο της απορροφώμενης εταιρείας όσο και της 

απορροφώσας και εκδόθηκαν από την απορροφώσα εταιρεία νέοι τίτλοι μετοχών οι οποίοι και παραδόθηκαν στους μετόχους 

αμφοτέρων των συγχωνευόμενων εταιρειών, βάσει της παρακάτω σχέσης ανταλλαγής μετοχών. 

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας προς τις μετοχές που έλαβαν οι μέτοχοι αυτής από την 

απορροφώσα εταιρεία, προσδιορίσθηκε σε 1 : 0,05248146, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή 

που κατείχαν έλαβαν 0,05248146 νέες μετοχές που εξέδωσε η απορροφώσα, λόγω της συγχώνευσης και κατ’ επέκταση της αύξησης 

του κεφαλαίου της, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας έλαβαν χίλιες εξακόσιες πενήντα έξι (1.656) μετοχές 

ονομαστικής αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ εκάστης.  

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφώσας εταιρείας προς τις μετοχές που έλαβαν οι μέτοχοι αυτής από την 

απορροφώσα εταιρεία, προσδιορίσθηκε σε 1 : 1,11540415, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που 

κατείχαν έλαβαν 1,11540415 νέες μετοχές που εξέδωσε η απορροφώσα, λόγω της συγχώνευσης και κατ’ επέκταση της αύξησης του 

κεφαλαίου της, ήτοι συνολικά εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (61.490) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαπέντε (15,00) 

ευρώ εκάστης. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εννιακόσια σαράντα επτά χιλιάδες εκατό ενενήντα ευρώ (947.190,00 

€) και διαιρείται σε 63.146 ονομαστικές  μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε (15,00) ευρώ εκάστης 

 

Το τακτικό αποθεματικό ποσού € 316.494 έχει σχηματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (ομοίως και με τις 

προγενέστερες διατάξεις του κ.ν.2190/20).  

Το σύνολο των αποτελεσμάτων εις νέον ανήλθε την 31/12/2019 στο ποσό € 4.379.022, έναντι ποσού 2.609.283 την προηγούμενη 

χρήση.  
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8. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 142.252 123.118 

Σύνολο 142.252 123.118 

 

Η Εταιρεία κάνοντας χρήση της παρεχόμενης από τα ΕΛΠ παρέκκλισης σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού με 

βάσει τις διατάξεις του Νόμου 4093/2012 και δεν προέβη στον υπολογισμό της υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους με βάση 

αναλογιστική μελέτη. 

 

9. Υποχρεώσεις 

9.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.1.1 Δάνεια 

Ο δανεισμός της Εταιρείας περιλαμβάνει τόσο μακροπρόθεσμης λήξης δάνεια επενδυτικού σκοπού όσο και δάνεια για 

χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με βάση τις ανάγκες της. 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μακροπρόθεσμα δάνεια με την τράπεζα ALPHA BANK για την εξασφάλιση των οποίων έχει 

παραχωρήσει στην τράπεζα το δικαίωμα πρώτης υποθήκης επί του βιομηχανοστασίου της Εταιρείας στην Καλαμάτα.  

Εντός του έτους 2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναχρηματοδότησης του συνολικού βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας 

και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών από την τράπεζα Πειραιώς, μέσω της ρευστότητας που αντλήθηκε από την έκδοση 

δεκαετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου μεταξύ της Εταιρείας και της τράπεζας Πειραιώς,  συνολικής αξίας 5,4 εκατ. €. 

Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών που απορρέουν από το εν λόγω Ομολογιακό Δάνειο, έχει 

εγγραφεί  προσημείωση υποθήκης επί επιχειρηματικό ακίνητου στον Ασπρόπυργο Αττικής και επί ακινήτου στην Καλαμάτα 

Μεσσηνίας.  

Αναφορικά με τα ανωτέρω μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας μελλοντικών 

αποπληρωμών για την Εταιρεία κατά την 31/12/2019 και 31/12/2018. 

Υπόλοιπο λήξεως 31.12.2019 
Ομολογιακά 

δάνεια 

Τραπεζικά 
δάνεια 

πυρόπληκτα 

Τραπεζικά 
δάνεια λοιπά 

Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:         

Έως 1 έτος 599.934 233.926 3.137.113 3.970.973 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 599.934 233.926 3.137.113 3.970.973 

          

Μακροπρόθεσμο τμήμα:         

1 έως 2 έτη 250.000 400.000 109.841 759.841 

2 έως 5 έτη 1.150.000 1.330.000 321.123 2.801.123 

Άνω των 5 ετών 3.700.000 1.246.186 169.488 5.115.674 

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 5.100.000 2.976.186 600.452 8.676.638 

Γενικό Σύνολο 31.12.2019 5.699.934 3.210.112 3.737.565 12.647.611 
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Υπόλοιπο λήξεως 31.12.2018 
Ομολογιακά 

δάνεια 

Τραπεζικά 
δάνεια 

πυρόπληκτα 

Τραπεζικά 
δάνεια λοιπά 

Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:         

Έως 1 έτος 600.000 37.831 2.889.165 3.526.997 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 600.000 37.831 2.889.165 3.526.997 

          

Μακροπρόθεσμο τμήμα:         

1 έως 2 έτη 299.934 200.000 23.784 523.718 

2 έως 5 έτη   1.260.000 65.430 1.325.430 

Άνω των 5 ετών   1.716.186   1.716.186 

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 299.934 3.176.186 89.214 3.565.335 

Γενικό Σύνολο 31.12.2018 899.934 3.214.018 2.978.379 7.092.331 

 

Η Εταιρεία δεν έχει δάνεια αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες. Η λογιστική αξία των δανειακών υποχρεώσεων εκτιμάται ότι 

προσεγγίζει την εύλογη αξία τους και κατ’ επέκταση το επιτόκιο προεξόφλησης που θα χρησιμοποιούνταν για τον προσδιορισμό 

της εύλογης αξίας εκτιμάται παρόμοιο με τα επιτόκια που η Εταιρεία καταβάλει.  

Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων για την ετήσια 

περίοδο 01/01-31/12/2019 (και την αντίστοιχη συγκριτική ετήσια περίοδο) περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά 

έξοδα» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.  

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανεισμού για την τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 4,40% έναντι 4,25% της προηγούμενης χρήσης. 

9.1.2 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων Χρήση 2019 Χρήση 2018 

Υπόλοιπο ενάρξεως 39.787 53.452 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου 0 0 

Αποσβέσεις -6.474 -13.666 

Μακροπρόθεσμο τμήμα κρατικών επιχορηγήσεων 33.313 39.787 

      

Βραχυπρόθεσμο τμήμα κρατικών επιχορηγήσεων  6.474 13.666 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και λογίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύμφωνα με 

τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούμενων παγίων. Για τη χρήση 01/01/2019 – 

31/12/2019 οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 6,5 χιλ. ευρώ. 

 

9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Προμηθευτές εσωτερικού 5.096.577 4.906.751 

Προμηθευτές εξωτερικού 88.306 116.761 

Επιταγές πληρωτέες 1.778.172 1.561.057 

Σύνολο 6.963.055 6.584.568 

 

9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 216.632 242.176 

Μερίσματα πληρωτέα 85.875 0 

Πιστωτές διάφοροι 820.312 925.591 

Προκαταβολές πελατών 322.417 662.589 

Σύνολο 1.445.236 1.830.356 

 

10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2019 31/12/2018 

Πωλήσεις προϊόντων εξωτερικού  29.128.168 26.131.836 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων εξωτερικού 7.159.691 18.589.853 

Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 2.062.841 2.189.493 

Λοιπές πωλήσεις 400.235 140.904 

Σύνολο 38.750.936 47.052.086 

 

Έξοδα 31/12/2019 31/12/2018 

Αναλώσεις υλικών πωληθέντων  27.610.630 37.461.172 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.987.807 3.035.517 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 873.128 778.334 

Παροχές τρίτων 441.286 453.744 

Φόροι τέλη 58.808 54.605 

Έξοδα μεταφορών & εξαγωγών 1.119.827 1.124.387 

Έξοδα ταξιδιών 66.623 115.859 

Έξοδα προβολής και διαφημίσεως 767.054 740.798 

Συνδρομές-Εισφορές 16.735 24.452 

Δωρεές-Επιχορηγήσεις 4.065 1.870 

Έντυπα και γραφική ύλη 4.499 5.972 

Υλικά άμεσης ανάλωσης 372.858 337.516 

Έξοδα δημοσιεύσεων 801,93 1920,92 

Διάφορα λοιπά 163.645 170.381 

Τόκοι και συναφή έξοδα 420.337 368.340 

Αποσβέσεις  246.961 221.748 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 388.437 0 

Σύνολο 35.543.502 44.896.616 
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11. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

Την 27η Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην επερχόμενη τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων την διανομή συνολικού μερίσματος ποσού € 550.000,00 από τα κέρδη της χρήσης 2019. 

  ΧΡΗΣΗ 2019 

Τακτικό αποθεματικό   137.165,20 
Μερίσματα χρήσης  550.000,00 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο  2.056.138,66 

 Σύνολο  2.743.303,86 

 

12. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

Η Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2019 ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή τελικού μερίσματος 

συνολικού ποσού € 900.000,00 από τα κέρδη της χρήσης 2018, εκ του οποίου ποσό 600.000,00 € είχε εγκριθεί προς διανομή ως 

προμέρισμα με την από 25 Νοεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

13. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. 

14. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

15. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Διοικητικό προσωπικό 42 41 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 85 89 

Σύνολο 127 130 

 

Η Εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Μισθοί και ημερομίσθια 2.202.042 2.214.567 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 594.160 555.766 

Λοιπές Παροχές προσωπικού 17.606 3.183 

Σύνολο 2.813.808 2.773.517 

 

16. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

  Χρήση 2019 Χρήση 2018 

Κατηγορίες δραστηριότητας     

Μεταποιητική δραστηριότητα 31.191.010 28.321.329 

Εμπορική δραστηριότητα 7.559.926 18.730.757 

Παροχή υπηρεσιών 0  0 
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Σύνολο 38.750.936 47.052.086 

      

Γεωγραφικές αγορές     

Εσωτερική αγορά 2.463.077 2.330.397 

Ευρωπαϊκή αγορά 22.195.579 32.031.839 

Αγορές τρίτων χωρών 14.092.280 12.689.849 

Σύνολο 38.750.936 47.052.086 

 

17.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

18.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

19. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται: 

Η Εταιρεία κατέβαλε για αμοιβές διοίκησης τα κατωτέρω ποσά στα μέλη του Δ.Σ: 

 Χρήση 2019 Χρήση 2018 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα 

174.000 262.000 

Σύνολο 174.000 262.000 

 

20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Σωρευτικά έσοδα     

Πωλήσεις αγαθών 4.174.676 2.293.489 

Τόκοι δανείων 149.649 56.870 

Ενοίκια 12.085 16.650 

  4.336.410 2.367.009 

Σωρευτικές αγορές     

Αγορές αγαθών  351.679 191.750 

Λήψεις υπηρεσιών 381.467 299.276 

 

21. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες διασφαλίσεως 

Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται: 

  Χρήση 2019 Χρήση 2018 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

10.000 13.680 

Για τον έλεγχο φορολογικής συμμορφώσεως 10.000 11.520 

  20.000 25.200 
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22. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της Εταιρείας 

έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, 

περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις. 

23. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων και 

επιβατικών αυτοκινήτων. Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων και επιβατικών αυτοκινήτων 

έχουν ως ακολούθως: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Έως 1 έτος 96.502 98.654 

Από 1 έως και 5 έτη 217.913 246.561 

Πάνω από 5 έτη 70.400 108.800 

Σύνολο 384.815 454.015 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυήσεις προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Εγγυήσεις προς τρίτους ΣΥΚΙΚΗ  2.012.500 1.781.900 

Εγγυητικές επιστολές ΠΕΙΡΑΙΩΣ 78.000 78.000 

Σύνολο 2.090.500 1.859.900 

 

γ) Δικαστικές υποθέσεις  

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διαφορές δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της 

κανονικής της λειτουργίας. Η πολιτική της Εταιρείας αφορά τον σχηματισμό προβλέψεων στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετικά 

με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, στις περιπτώσεις εκείνες που θεωρείται πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον 

διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό αυτό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η Εταιρεία την 31/12/2019 έχει διενεργήσει 

προβλέψεις ύψους € 100 χιλ. Η διοίκηση της Εταιρείας καθώς και οι εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς, 

πέραν της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων, υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές 

αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της, πέραν της ήδη 

σχηματισθείσας πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων. 

δ) Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν είναι οριστικές, καθώς παραμένει ανέλεγκτη η φορολογική χρήση 2019, όπου 

υφίσταται το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί. 
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Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις 

φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του 

άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την 

επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2013 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2019, με την επιφύλαξη ειδικών ή 

εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  

Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης 

στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή 

τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. Για τις ανέλεγκτες 

φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά 

το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση 

στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2018, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έλαβε 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του 

Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν 

υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σε ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, 

εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν φορολογικές διαφορές με σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Για τη χρήση 2019, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 

φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019. Αν 

μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο 

έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση. 

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει σε αυξημένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, 

ενώ έχει προκαλέσει διαταραχή και διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Η Εταιρεία πιθανότατα θα κληθεί να διαχειριστεί 

μια σειρά από προκλήσεις από την επιβολή μέτρων καραντίνας, τα φαινόμενα κάμψης των αγορών και τις αλλαγές στη 

συμπεριφορά των πελατών λόγω των φόβων πανδημίας, εφ’ όσον ο ιός συνεχίζει να διαδίδεται ευρέως στις αγορές του εξωτερικού. 

Οι διανομείς των προϊόντων της Εταιρείας στον κλάδο HORECA του εξωτερικού ενδέχεται να αναστείλουν προσωρινά τη 

λειτουργία τους ή να υποστούν διαταραχές της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εξαιτίας της πανδημίας κοροναϊού.  

Επί του παρόντος, η έκταση της επίδρασης στα αποτελέσματα της Εταιρείας λόγω της πανδημίας κοροναϊού είναι αβέβαιη. Η 

επίπτωση της πανδημίας αποτελεί μη προσαρμοσμένο σημαντικό γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2019. 

Η πανδημία COVID‐19 ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία το 2020, ενώ στο μέλλον 

είναι πιθανό να μειώσει τη ζήτηση για ορισμένα προϊόντα της Εταιρείας.  

Ωστόσο, δεδομένου του δυναμικού χαρακτήρα της πανδημίας, ο βαθμός στον οποίο ο COVID‐19 θα επηρεάσει τα αποτελέσματα 

της Εταιρείας θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να 

προβλεφθούν τη δεδομένη στιγμή.  
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Επίσης, η συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID‐19 πιθανόν να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, με επίπτωση στη 

ζήτηση ορισμένων εκ των προϊόντων της Εταιρείας, ή να προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί 

να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση της 

Εταιρείας. 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την πανδημία ακολουθεί την 

καθοδήγηση των ελληνικών και άλλων σχετικών τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που 

εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 

ή την λειτουργία της Εταιρίας. 
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