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Οι  ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της 31/12/2019, που παρουσιάζονται στις  σελίδες 11 έως 36, εγκρίθηκαν κατά την 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 5/10/2020 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων που θα συνέλθει την 30/10/2020. 
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Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΤΗΣ «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/19-31/12/19 

 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/10/2020 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε με την παρούσα Έκθεση τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης 

Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (1/1/19-31/12/19), οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 

 

Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

1. Σημαντικά Γεγονότα της χρήσης 2019 

 

Η CANTREVA Α.Ε. ολοκλήρωσε την κατασκευή και προχώρησε στην παράδοση των δύο Αιολικών Σταθμών 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και των δύο Υποσταθμών Ανύψωσης Υψηλής Τάσης που είχε αναλάβει στην περιοχή 

της Νότιας Εύβοιας, που αποτελούν τμήμα του Συμπλέγματος Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

«Καφηρέας». 

Επίσης, κατά το έτος 2019, συνέχισε να εκτελεί εργασίες συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας ισχύος ~ 90 MW. 

Στην κλειόμενη χρήση, η εταιρία ξεκίνησε την υλοποίηση της νέας στρατηγικής της για την κατασκευή ιδιόκτητων 

φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας. Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, απαιτεί μεγάλη απορρόφηση 

οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, αλλά μελλοντικά θα της προσφέρει μια στρατηγική παρουσία μεταξύ 

των παραγωγών ΑΠΕ στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, η χρήση 2019 επιβαρύνθηκε με δαπάνες ύψους € 978.000,00 

περίπου, οι οποίες εμπεριέχονται στον λογαριασμό «Άλλα έξοδα» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και 

διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα του 2019, ήταν όμως απαραίτητες, για να αποφέρουν καρπούς στο 

μέλλον.  

Στην Ρωσία, μέσω της θυγατρικής της, CANTREVA LLC, εκτελεί δυο συμβόλαια για την κατασκευή δύο Αιολικών 

Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δύο Υποσταθμών Ανύψωσης Υψηλής Τάσης και δύο Εναέριων Γραμμών 

Διασύνδεσης Υψηλής Τάσης. Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην χώρα δεν κατέστησαν εφικτή την ολοκλήρωση των 

εργασιών τέλους χρήσεως, καθώς και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων από τους Ρώσους Ορκωτούς Ελεγκτές 

(Deloitte), έτσι ώστε τα οικονομικά μεγέθη της θυγατρικής μας να συμπεριληφθούν στις Ενοποιημένες Καταστάσεις της 

χρήσεως.     

 

2. Εξέλιξη και επιδόσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στη χρήση 2019 

 

Σχετικώς με την εξέλιξη όλων των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας στη χρήση 2019, σας παραπέμπουμε στις 

συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , όπου υπάρχει όλη η απαραίτητη ανάλυση για την πλήρη ενημέρωσή σας. 

 

Κατωτέρω παραθέτουμε μια συνοπτική αλλά περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων, ως και της θέσης της 

Εταιρείας. 

 

 

Ποσά σε  Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 7.676.830,91 8.229.142,20 

Μικτά κέρδη  404.086,36 417.049,47 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
-1.339.677,08 162.013,92 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -1.808.586,22 93.968,92 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους -1.806.895,99 45.909,54 
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 31/12/2019 31/12/2018 

Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης:     

·      Ξένα / ίδια κεφάλαια (δεν υπολογίζονται οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις και οι επιχορηγήσεις παγίων)  
1,23 1,29 

      ·      Καθαρός τραπεζικός δανεισμός / ίδια κεφάλαια 0,71 0,66 

Δείκτες ρευστότητας:     

·      Γενική ρευστότητα  1,68 1,70 

 

 

3. Διάθεση Αποτελεσμάτων Εταιρείας  

 

Προτείνεται η ακόλουθη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2019 :  
 

Αποτελέσματα χρήσης 2019 προ φόρων  -1.808.586,22 

Αναβαλλόμενος φόρος και φόρος εισοδήματος 1.690,23 

Αποτελέσματα χρήσης 2019 μετά από φόρους  -1.806.895,99 

  
  

Διάθεση Αποτελεσμάτων : 

Αποτελέσματα (ζημία) εις νέον -1.806.895,99 

 
4. Πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων 

 

Δεν έχει σχηματιστεί στη χρήση πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων, γιατί δεν υπάρχουν καθυστερημένες απαιτήσεις .   

 

 5. Τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας 

 

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων, 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.  

Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες από τις αρμόδιες 

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

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ως εκ τούτου δεν σχηματίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Για τις χρήσεις 2013 έως 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και έλαβε για τις χρήσεις αυτές Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

Για τη χρήση 2019 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό θα χορηγηθεί μετά 

την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκτίμησή μας είναι ότι, οι 

φόροι που ενδεχομένως προκύψουν, δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και, ως 

εκ τούτου, δεν σχηματίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

6. Επενδυτικές δραστηριότητες 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2019, εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, πραγματοποιήθηκαν νέες επενδύσεις σε 

μηχανήματα, ύψους € 9.500,00 και σε μεταφορικά μέσα, ύψους σε € 1.199,08. Επιπλέον πραγματοποιήσαμε επενδύσεις 

σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό ύψους € 1.903,23 για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της εταιρείας.  Επίσης 

δαπανήθηκαν € 10.804,95 για την αναβάθμιση του λογισμικού μας προγράμματος. 
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 7. Πληροφορίες σχετικώς με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τα ανωτέρω θέματα και δίδει προτεραιότητα για την άμεση 

λήψη των απαραίτητων μέτρων, όταν αυτά απαιτούνται, για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

8. Παράγοντες κινδύνου 

 

Εγχώριοι 

Παρόλο που ο κύριος κλάδος ενασχόλησης της εταιρείας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) θεωρείται εξαιρετικά 

υποσχόμενος, επηρεάζεται από την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καθώς και από 

την φετινή πανδημία του κορωνοϊού. 

Με την εισαγωγή της η εταιρεία στον κλάδο των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ, που είναι η νέα στρατηγική της όπως 

προαναφέραμε, θα μετριάσει πιθανούς κινδύνους και θα λάβει την δυνατότητα να καρπωθεί από την εμπειρία της, αλλά 

και να επωφεληθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις του κλάδου.   

Εκτός Ελληνικής Επικράτειας 

Η εταιρεία συνεχίζει τις δραστηριότητες της στο εξωτερικό, με στόχο την ολοκλήρωση των συμβολαίων που έχει 

αναλάβει να εκτελέσει.   

9. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών & ανάπτυξης 

 

Η CANTREVA A.E. έχει δημιουργήσει νέες και εξελιγμένες μεθόδους κατασκευής και ολοκλήρωσης έργων ΑΠΕ, οι 

οποίες της δίνουν τη δυνατότητα να έχει ευελιξία στο κόστος κατασκευής και στη μείωση χρόνου αποπεράτωσης, 

σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές των πελατών της. Η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στον τομέα έρευνας και 

ανάπτυξης, προκειμένου να διατηρήσει το συγκεκριμένο συγκριτικό πλεονέκτημα, που την καθιστά διεθνώς 

ανταγωνιστική. 

 

10. Υποκαταστήματα της Εταιρείας  

 

Η Εταιρεία  δεν έχει Υποκαταστήματα, παρά μόνον τα κατά περίπτωση εργοτάξια στις περιόδους εκτέλεσης νέων έργων. 

 

11. Σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης 2019 και μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης αυτής και 

προβλεπόμενη εξέλιξη δραστηριοτήτων για την επόμενη χρήση. 

 

(α) Σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID 19 στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, κρίνουμε σκόπιμο να 

αναφέρουμε τα εξής: 

Εξαιτίας των αλλαγών και των  περιορισμών που έχουν εφαρμοστεί παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας λόγω του 

COVID-19, δε θα μπορούσε και η εταιρεία μας να μείνει ανεπηρέαστη.  

Η Διοίκηση της εταιρείας αντιμετώπισε την πρωτόγνωρη κατάσταση, αξιοποιώντας από τα νομοθετικά μέτρα στήριξης 

την λήψη Δανείου ΤΕΠΙΧ και την λήψη Επιδότησης Επιτοκίου των υφισταμένων δανείων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εταιρεία έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για τις τρέχουσες ανάγκες της, 

φρονούμε ότι είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες της συγκυρίας. Επιπλέον, γίνονται συνεχώς 

κινήσεις από τη Διοίκηση και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα η 

ρευστότητα και η απόδοση της επιχειρήσεως στην τρέχουσα χρήση 2020.  

(β) Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του covid-19 και των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν στην περιοχή για την 

αντιμετώπισή του, η θυγατρική μας εταιρεία στην Ρωσία «CANTREVA LLC» δεν κατέστη δυνατόν να συντάξει έως και 

σήμερα επίσημες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2019. Επιπρόσθετα, δεν κατέστη δυνατόν να μας διαβιβαστεί 

η απαραίτητη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την σύνταξη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 

Ομίλου για την χρήση που έληξε την 31/12/2019. Ως εκ τούτου, οι προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις για την εν 

λόγω χρήση, περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία της μητρικής εταιρείας και όχι και τα ενοποιημένα του Ομίλου. 

 

12.  Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 

 

Η εταιρεία διανύει μια πορεία, στην οποία πρέπει να παρθούν μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες θα 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα της για πολλά χρόνια, αλλά είναι απαραίτητο, προκειμένου να ακολουθήσει τις εξελίξεις 
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της εγχώριας και διεθνής αγοράς του κλάδου.  Ως εκ τούτου, η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να διατηρεί μια ευελιξία 

στην στρατηγική που ακολουθεί και να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να την τροποποιεί, όπως και την υλοποίησή της. 

Συγκεκριμένα, η κατεύθυνση στην οποία οδηγείται, είναι η σταδιακή και μερική μετάλλαξη της εταιρείας σε 

δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ. 

 

Κύριοι μέτοχοι, 

Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω, αλλά και από τις Οικονομικές Καταστάσεις, μπορείτε να διαμορφώσετε 

πλήρη εικόνα για την κλειόμενη χρήση, όσον αφορά την μητρική εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προτείνει να 

εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/19-31/12/19. Επίσης παρακαλούμε 

όπως αποφασίσετε και επί των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.  

Όσον αφορά τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2019, λόγω των πρωτόγνωρων και ανυπέρβλητων 

εμποδίων που διαμόρφωσε παγκοσμίως η πανδημία του covid-19, δεν κατέστη δυνατόν να συνταχθούν, όπως 

αναφέρουμε αναλυτικότερα και ανωτέρω. Παρακαλούμε λοιπόν για την κατανόησή σας, καθώς, όπως αντιλαμβάνεστε, 

το Διοικητικό Συμβούλιο δεν φέρει καμία ευθύνη επ΄ αυτού και δεσμευόμαστε, όταν μας αποσταλούν από την Ρωσία 

όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, να συντάξουμε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2019 και να τις 

φέρουμε προς έγκρισή σας σε επόμενη Γενική Συνέλευση. 

 

 

Βριλήσσια, της 5/10/2020 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Χρήστος Ν. Μανωλόπουλος 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 
 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

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

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

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

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 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 τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

 

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

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

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

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ όλη  τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 

τον έλεγχο των 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. 

 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.3 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου 
αναφέρεται στο γεγονός ότι, «Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του covid-19 και των ειδικών μέτρων που 
ελήφθησαν στην περιοχή για την αντιμετώπισή του, η θυγατρική μας εταιρεία στην Ρωσία «CANTREVA LLC» 
δεν κατέστη δυνατόν να συντάξει έως και σήμερα επίσημες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2019. 
Επιπρόσθετα, δεν κατέστη δυνατόν να μας διαβιβαστεί η απαραίτητη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για 
την σύνταξη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου για την χρήση που έληξε την 
31/12/2019. Ως εκ τούτου, οι προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις για την εν λόγω χρήση, περιλαμβάνουν 
μόνο τα στοιχεία της μητρικής εταιρείας και όχι και τα ενοποιημένα του Ομίλου». Στην γνώμη μας δεν 
διατυπώνεται επιφύλαξη ως προς την συγκεκριμένη γνωστοποίηση σχετικά με το θέμα αυτό. Ωστόσο γίνεται 
ειδική αναφορά στην « Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων» που ακολουθεί. 
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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. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο 
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε 
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την 
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 
είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. 
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• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων 
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
(α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με 
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019. 

 
(β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον  έλεγχό μας, για την εταιρεία «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
(γ) Η εταιρεία δεν έχει συντάξει προς δημοσίευση έως και την ημερομηνία χορηγήσεως της Εκθέσεως 

Ελέγχου μας τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2019, κατά παράβαση των παρ. 8 και 
9γ του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018. 

 
Αθήνα, 15/10/2020 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΣΦΟΝΤΟΥΡΗΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 37381 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 
Σημ. 31/12/2019  31/12/2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6 387.867,85   499.713,37 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 7 61.233,60   0,00 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 10.264,70   0,00 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 9 21.449,30   21.449,30 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 117.814,50   109.814,50 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση   4.535,06   2.844,83 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  603.165,01   633.822,00 

Κυκλοφορούν ενεργητικό        

Αποθέματα 11 98.164,10   2.737.662,21 

Εμπορικές και λοιπές  απαιτήσεις 12 2.854.113,84   4.626.899,74 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος  13 0,00   235.908,36 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 2.461.205,17   2.058.347,82 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  5.413.483,11   9.658.818,13 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  6.016.648,12   10.292.640,13 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
      

Μετοχικό κεφάλαιο 15 400.500,00   400.500,00 

Λοιπά αποθεματικά 16 135.000,00   135.000,00 

Αποτελέσματα εις νέον 17 2.132.981,66   3.939.877,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  2.668.481,66   4.475.377,65 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Μακροπρόθεσμα δάνεια 18 66.666,66   133.333,33 

Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 19 13.371,41   8.168,39 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 20 41.495,36   0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  121.533,43   141.501,72 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 21 1.836.567,69   2.802.929,97 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 1.367.954,76   2.822.711,54 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 20 22.110,58   0,00 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος  0,00   50.119,25 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  3.226.633,03   5.675.760,76 

Σύνολο υποχρεώσεων  3.348.166,46   5.817.262,48 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  6.016.648,12   10.292.640,13 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1.1.2019 έως 31.12.2019 
 

Σημ. 1/1/19-31/12/19  1/1/18-31/12/18 

Κύκλος εργασιών 23 7.676.830,91   8.229.142,20 

Κόστος πωλήσεων 24 -7.272.744,55   -7.812.092,73 

Μικτά κέρδη   404.086,36   417.049,47 

Άλλα έσοδα 26 2.159,76   125,71 

Έξοδα διοίκησης 27 -896.524,21   -300.678,13 

Έξοδα διάθεσης 28 -6.200,00   -11.305,79 

Άλλα έξοδα 29 -1.185.793,17   -47.374,74 

Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  -1.682.271,26   57.816,52 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 31 -126.314,96   36.152,40 

Κέρδη προ φόρου  -1.808.586,22   93.968,92 

Φόρος εισοδήματος 32 1.690,23   -48.059,38 

Καθαρά κέρδη/ ζημιές χρήσης μετά από φόρους   -1.806.895,99   45.909,54 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ         

          

  Σημ. 31/12/2019  31/12/2018 

Καθαρά κέρδη (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους    -1.806.895,99   45.909,54 

Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών   0,00   0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   0,00   0,00 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα μετά από φόρους   -1.806.895,99   45.909,54 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

 

 

 

 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Λοιπά 

Αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 

νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2018 400.500,00 135.000,00 3.893.968,11 4.429.468,11 

Καθαρά Αποτελέσματα 1/1/18-31/12/18 μετά από φόρους     43.849,67 43.849,67 

Κονδύλια προερχόμενα από τακτοποίηση αναβαλλόμενης φορολογίας   2.059,87 2.059,87 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/18 400.500,00 135.000,00 3.939.877,65 4.475.377,65 

Καθαρά Αποτελέσματα 1/1/19-31/12/19 μετά από φόρους     -1.808.586,22 -1.808.586,22 

Κονδύλια προερχόμενα από τακτοποίηση αναβαλλόμενης φορολογίας   1.690,23 1.690,23 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/19 400.500,00 135.000,00 2.132.981,66 2.668.481,66 
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ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ( Έμμεση μέθοδος ) 
 

 1/1/19-31/12/19 1/1/18-31/12/18 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Αποτελέσματα προ φόρων -1.808.586,22 93.968,92 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις παγίων 134.549,88 104.197,40 

Προβλέψεις 5.203,02 1.594,01 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων 226,60 0,00 

Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης 0,00 0,00 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 0,00 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 126.314,96 -36.152,40 

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές  δραστηριότητες:   

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 2.639.498,11 -2.619.503,49 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.000.694,26 -2.269.998,82 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.394.533,68 846.813,04 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -123.145,96 -33.347,76 

Καταβεβλημένοι φόροι -50.119,25 -41.911,69 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.530.101,71 -3.954.340,79 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -107.429,25 -171.003,20 

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 13.000,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 213,84 79.776,16 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -94.215,41 -91.227,04 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια -1.033.028,95 2.936.263,30 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.033.028,95 2.936.263,30 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 0,00 0,00 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α)+(β)+(γ) 402.857,35 -1.109.304,53 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.058.347,82 3.167.652,35 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.461.205,17 2.058.347,82 
 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 15 έως και τη σελίδα 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. 
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1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2010 (ΦΕΚ 9.694/30.07.2010) με την επωνυμία «CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.». Μετατράπηκε την 5η Ιουλίου 2012 σε Α.Ε. (ΦΕΚ8198/03.08.2012) με την επωνυμία 

«CANTREVA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δραστηριοποιείται στην κατασκευή, λειτουργία, 

συντήρηση & εκμετάλλευση ενεργειακών έργων. Έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Βριλησσίων και συγκεκριμένα 

επί της Λεωφόρου Πεντέλης 96 και Μπακογιάννη 1 - ΤΚ 15235. 

 

Η ημερομηνία μετάβασης της εταιρείας στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι η 1η Ιανουαρίου  2014. Η εταιρεία έως την 

31 Δεκεμβρίου 2014 τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και κατάρτιζε τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τον 

Ελληνικό Εμπορικό νόμο 2190/1920 και την ισχύουσα νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και στο εξής, 

προαιρετικά η εταιρεία συντάσσει και δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία 

1606/2002 και βάσει του νόμου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3301/2004), σύμφωνα με απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/6/2015. 

 

Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών  

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχει εφαρμόσει η εταιρεία  κατά την σύνταξη αυτών των ετήσιων  οικονομικών 

καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που 

παρουσιάζονται. 

 

2. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων  

 
2.1 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

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

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα.  

Στην χρήση 2019 η εταιρεία υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες 

τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. Η εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. 

και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2019. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019 

 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 το οποίο και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 και τις Διερμηνείες 4, 15 

και 27. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση 

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

για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Το περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από 

το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης µίσθωσης, τις αρχικές άµεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές 

μισθωμάτων και την εκτίµηση κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου. Η υποχρέωση µίσθωσης 

κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών υπολειπόµενων πληρωµών 

µισθωµάτων. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά 

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

λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 

Το νέο πρότυπο εφαρμόστηκε από την Εταιρεία εντός της αναφερόμενης περιόδου.  

 

Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 

Η Εταιρεία εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 16 από την υποχρεωτική ημερομηνία υιοθέτησής του την 1/1/2019. Εφαρμόζει την 

απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης και δεν θα επαναδιατυπώσει συγκριτικά ποσά για το έτος που προηγείται της πρώτης 

εφαρμογής. 

 Η Εταιρεία επέλεξε να εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν 

θα εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 17 και τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. 

Η Εταιρεία επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συμβάσεις μίσθωσης, οι 

οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και των συμβάσεων μίσθωσης για τις οποίες 
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το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία για τις μισθώσεις που λήγουν 

εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναμένεται να ανανεωθούν, προέβη σε εκτιμήσεις για την ανανέωσή τους. 

Οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 αναφέρονται στη σημείωση 8 και 20 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο εξέδωσε, 

την 12.12.2017, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα ως ακολούθως: 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που 

αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων που είχε προηγουμένως 

στην επιχείρηση αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο 

μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα 

αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που 

κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις 

φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά 

εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία 

προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου  

παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή 

πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού 

δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

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

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 

ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει 

να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, 

αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του 

Προγράμματος Παροχών.  

Το ΣΔΛΠ στις 7 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται 

επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 

προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον 

επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο 

καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. 

Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού 

στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού 

στοιχείου).  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Στις 7 Ιουνίου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του 

φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την 

ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 
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• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι έλεγχοι 

θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των φορολογικών 

βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών 

συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική 

αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9, με την οποία επιτρέπεται σε κάποια 

προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, που διαφορετικά 

θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη 

αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 

αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά 

ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη 

λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη 

αποζημίωση για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από 

την Εταιρεία  

 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, 

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό 

πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

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

εξόδων, 

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

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

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

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

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

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

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

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

ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

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

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

προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

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

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

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

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 

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

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

προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή ανακριβούς 
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γνωστοποίησής της εύλογα θα αναµενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν παραδείγματα περιστάσεων 

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

σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να 

περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση 

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

Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η 

τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

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

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 

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

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

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

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

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

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

επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της μεταρρύθμισης του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 

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

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

- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

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

 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

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

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

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

παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

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

τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

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

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

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021. 

Σημειώνεται, επίσης, πως τον Νοέμβριο 2018 το ΣΔΛΠ πρότεινε τη μετάθεση της ημερομηνίας υποχρεωτικής 

εφαρμογής του νέου προτύπου την 1.1.2022. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

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

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

ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου 

κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. 

Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία αποκτώμενη διαδικασία 

είναι ουσιαστική και εισάγεται µία προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγματα. Οι 

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

πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

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

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

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

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

υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

2.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

“Δ.Π.Χ.Α.” (International Financial Reporting Standards “IFRSs”) 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 της εταιρείας και 

ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Δεν υπάρχουν κατηγορίες 

παγίων περιουσιακών στοιχείων (οικόπεδα, κτίρια και μηχανολογικός εξοπλισμός) που να έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη 

αξία τους.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 

εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης 

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

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

καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το 

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

συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 

 

Η ημερομηνία μετάβασης στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων συμφώνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, είναι η 1η Ιανουαρίου 2014. Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί 

πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους.  

Οι  καταστάσεις αυτές είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία σύμφωνα με τον 

Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να εναρμονισθούν 

με τα ∆ΠΧΠ.  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση 

εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού, παθητικού, καθώς και τα 

παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Επίσης απαιτείται γνωστοποίηση των ενδεχόμενων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  

 

2.3 Βάση ενοποίησης 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των 

επιχειρήσεων που ελέγχονται από αυτήν (θυγατρικές) κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται     

στις περιπτώσεις που η Εταιρία έχει τη δύναμη να ρυθμίζει την χρηματοοικονομική πολιτική και τις συνήθεις 

λειτουργίες της επιχείρησης στην οποία συμμετέχει ώστε να επωφελείται από τις δραστηριότητες της. 

 

Τα αποτελέσματα των θυγατρικών που εξαγοράστηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης συμπεριλαμβάνονται 

στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων από την ημερομηνία της συμβατικής απόκτησης ή μέχρι την ημερομηνία 

της συμβατικής πώλησης, αντίστοιχα. 

Όπου θεωρείται απαραίτητο, γίνονται αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών, προκειμένου οι 

λογιστικές τους αρχές να συμβαδίζουν με αυτές του Ομίλου. 
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Κατά την ενοποίηση, όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα, κέρδη και ζημιές από συναλλαγές μεταξύ των 

επιχειρήσεων του Ομίλου απαλείφονται. 

 

Τα δικαιώματα μειοψηφίας επί των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιριών διαχωρίζονται από τα Ίδια Κεφάλαια του 

Ομίλου στις οικονομικές καταστάσεις. Τα δικαιώματα μειοψηφίας περιλαμβάνουν την καθαρή θέση που αναλογούσε 

στο ποσοστό συμμετοχής της μειοψηφίας στις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου κατά την πρώτη τους ενοποίηση και την 

αντίστοιχη μεταβολή της καθαρής θέσης μετά την πρώτη ενοποίηση. Ζημιές των θυγατρικών εταιριών που υπερβαίνουν 

την αξία συμμετοχής της μειοψηφίας σε αυτές, περιλαμβάνονται στις ζημιές του Ομίλου. Εάν όμως μέρος των ζημιών 

αυτών αποτελεί συμβατική η τεκμαιρόμενη υποχρέωση της μειοψηφίας και επιπλέον αυτή είναι σε θέση να καλύψει 

αυτές τις ζημιές, τότε επιβαρύνονται αναλόγως τα δικαιώματα μειοψηφίας. 

 

Ειδικά για την χρήση 2019, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του covid-19 και των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν 

στην περιοχή για την αντιμετώπισή του, η θυγατρική μας εταιρεία στην Ρωσία «CANTREVA LLC» δεν κατέστη 

δυνατόν να συντάξει έως και σήμερα επίσημες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2019. Επιπρόσθετα, δεν 

κατέστη δυνατόν να μας διαβιβαστεί η απαραίτητη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την σύνταξη των 

Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου για την χρήση που έληξε την 31/12/2019. Ως εκ τούτου, οι προς 

έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις για την εν λόγω χρήση, περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία της μητρικής εταιρείας και 

όχι και τα ενοποιημένα του Ομίλου. 

 

2.4 Εξαγορές Θυγατρικών 

 
Η απόκτηση των θυγατρικών λογιστικοποιείται  με την μέθοδο εξαγοράς.  Το κόστος εξαγοράς αποτιμάται ως το σύνολο 

των ευλόγων αξιών, κατά την ημερομηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν δοθεί, των υποχρεώσεων 

που έχουν δοθεί ή αναληφθεί και των μετοχών που έχουν εκδοθεί από εταιρίες του Ομίλου σε αντάλλαγμα για την 

απόκτηση του ελέγχου της αποκτηθείσας εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων εξόδων που σχετίζονται με την 

εξαγορά. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρίας, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις αναγνώρισης που προβλέπονται από το Δ.Π.Χ.Α.3, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την 

ημερομηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία που προκύπτει, οριστικοποιείται εντός ενός έτους από την ημερομηνία εξαγοράς 

και αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού και αποτιμάται αρχικά στο κόστος που συνίσταται στο επιπλέον ποσό 

που καταβάλλεται για την εξαγορά σε σχέση με το ποσοστό του Ομίλου που αποκτάται στην αντίστοιχη καθαρή εύλογη 

αξία στην ημερομηνία της εξαγοράς, των διακριτών περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων της αποκτηθείσας εταιρίας. Εάν μετά από επανεκτίμηση το ποσοστό της εύλογης αξίας των διακριτών 

περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχομένων υποχρεώσεων, που αναλογεί στον Όμιλο, υπερβαίνει το 

αντίστοιχο κόστος εξαγοράς τότε η διαφορά πιστώνεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

 

Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες φέρονται στο 

κόστος απόκτησής τους μειωμένο με μετέπειτα προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Η Εταιρία εξετάζει σε ετήσια 

βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης τη λογιστική αξία των παραπάνω συμμετοχών σε σχέση με την 

αγοραία αξία τους, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη, ή με την εύλογη αξία τους όπως αυτή προκύπτει από αποδεκτά μοντέλα 

αποτίμησης. 

 
2.5 Υπεραξία 

 
Η υπεραξία που προκύπτει κατά την ενοποίηση αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αξία του τιμήματος δηλαδή του 

κόστους εξαγοράς σε σχέση με το μερίδιο της εταιρίας στην αντίστοιχη εύλογη αξία των διακριτών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων και ενδεχομένων υποχρεώσεων μιας θυγατρικής, συνδεδεμένης ή από κοινού ελεγχόμενης 

επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. 

 

Η υπεραξία οριστικοποιείται εντός ενός έτους από την ημερομηνία εξαγοράς και αναγνωρίζεται ως στοιχείο του 

ενεργητικού στο κόστος και εξετάζεται για απομείωση της αξίας της τουλάχιστον σε ετήσια βάση.  Οποιαδήποτε 

απομείωση της αξίας της αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα και δεν αναστρέφεται στο μέλλον. 

Για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης της αξίας, η υπεραξία επιμερίζεται στις μονάδες παραγωγής ταμειακών 

εισροών (the cash generating units) του Ομίλου οι οποίες αναμένεται να ωφεληθούν από τις συνεργίες της ενοποίησης.  

Οι μονάδες παραγωγής ταμειακών εισροών στις οποίες έχει επιμερισθεί η υπεραξία, ελέγχονται για απομείωση αξίας σε 

ετήσια βάση ή σε πιο συχνή βάση εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία της εκάστοτε υπό εξέταση μονάδας παραγωγής 

ταμειακών εισροών μπορεί να έχει απομειωθεί.  Εάν το ανακτήσιμο ποσό είναι μικρότερο από το αντίστοιχο λογιστικό 
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υπόλοιπο της μονάδας αυτής, η ζημιά που προκύπτει πρώτα μειώνει το λογιστικό υπόλοιπο της υπεραξίας που έχει 

επιμερισθεί στην συγκεκριμένη μονάδα και μετά στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της μονάδας, αναλογικά με βάση 

το λογιστικό υπόλοιπο συμμετοχής του κάθε περιουσιακού στοιχείου στην συγκεκριμένη μονάδα. Η ζημία που 

προκύπτει από την απομείωση της υπεραξίας δεν αντιλογίζεται στις επόμενες περιόδους. Κατά την πώληση θυγατρικής, 

συνδεμένης ή από κοινού ελεγχόμενης επιχείρησης το ποσό της υπεραξίας περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του 

κέρδους ή της ζημίας που προκύπτει από την πώληση. 

 

2.6 Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

(α) Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών και του Ομίλου αποτιμώνται με τη χρήση του νομίσματος 

του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα).  

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

 

(β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα  

 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται 

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

μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως και κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές 

διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας 

και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

(γ) Εταιρείες του Ομίλου 

 

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό 

νόμισμα από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου γίνεται ως εξής: 

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες της χρήσης (εκτός εάν η μέση ισοτιμία δεν είναι λογική 

προσέγγιση της συσσωρεμένης επίδρασης των ισοτιμιών που ίσχυαν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών, στην οποία 

περίπτωση τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των συναλλαγών) και οι 

προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων και μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών ως μέρος του κέρδους ή ζημίας από τη πώληση. 

Η υπεραξία και οι προσαρμογές των ευλόγων αξιών που προκύπτουν από την εξαγορά επιχειρήσεων στο εξωτερικό, 

αντιμετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης εξωτερικού και μετατρέπονται με τις ισοτιμίες 

της ημερομηνίας ισολογισμού. 

 

2.7 Ενσώματα πάγια 

 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στην αξία κτήσεώς τους μείον τις αποσβέσεις. Μεταγενέστερες δαπάνες 

καταχωρούνται σε προσαύξηση της λογιστικής αξίας των εν λόγω παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με 

βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων ως εξής:  

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων ανάλογα με τα έτη μίσθωσης 

Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις 10       έτη 

Μεταφορικά μέσα μεταφοράς ατόμων   6,25  έτη 

Μεταφορικά μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων   8,33  έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10       έτη 

Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό   5       έτη 

 

Οι αποσβέσεις των μηχανημάτων από χρηματοδοτικές μισθώσεις υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με βάση την 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους. 

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

καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. 



[22] 
 

 

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

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα, ενώ αντίθετα τυχόν αποθεματικό εύλογης αξίας που 

αντιστοιχεί στο πάγιο περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο».    

 

Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές, οι υπολειπόμενες αξίες και η μέθοδος των αποσβέσεων εξετάζονται από την Διοίκηση 

της Εταιρίας στο τέλος κάθε ετήσιας χρήσης.  Το αποτέλεσμα των αλλαγών στις εκτιμήσεις αναγνωρίζεται στην 

τρέχουσα και σε μελλοντικές χρήσεις. 

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Λογισμικά προγράμματα 

 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρεμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε 

συσσωρεμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής 

τους, η οποία είναι 5 χρόνια. 

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. 

 

2.9 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 
Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για απομείωση όταν, γεγονότα ή 

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

κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του καταχωρείται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής 

πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικιοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου ενώ 

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

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

προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της 

απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές 

δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.  

 

2.10 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό από τη 

στιγμή που η εταιρεία καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος μιας σύμβασης χρηματοοικονομικών μέσων και περνούν σε 

αυτήν τα σχετικά βάρη και οφέλη. 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναγνωρίζονται στην εύλογη 

αξία τους και επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Εξαιρούνται τα 

χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων τα οποία παρακολουθούνται στην εύλογη 

αξία τους. 

Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από εμπορικές 

δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία, μειωμένες κατά το ποσό των 

απαιτούμενων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ώστε να είναι ίσες με την εύλογη αξία τους. Οι μακροπρόθεσμες 

εμπορικές απαιτήσεις παρουσιάζονται σε παρούσα αξία. Οι απαιτήσεις από δοθείσες εγγυήσεις καταχωρούνται στο 

ιστορικό τους κόστος και παρουσιάζονται στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις από δάνεια αρχικά 

καταχωρούνται με την αξία του χορηγηθέντος κεφαλαίου, με βάση το οποίο υπολογίζονται ανά περίοδο οι εισπρακτέοι 

τόκοι, ενώ μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
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Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις επιταγές ημέρας προς είσπραξη, τις καταθέσεις 

όψεως - προθεσμίας και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε 

ένα γνωστό χρηματικό ποσό το οποίο φέρει αμελητέο κίνδυνο αλλαγής της αξίας του. 

Υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις παρουσιάζονται σε παρούσα αξία ή σε περίπτωση δανεισμού στο ύψος του ληφθέντος κεφαλαίου με βάση 

το οποίο υπολογίζονται ανά περίοδο οι πληρωτέοι τόκοι. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από εμπορικές 

δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία η οποία ισούται με την εύλογη αξία τους. 

2.11 Αποθέματα 

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

κτήσεως των πρώτων υλών, προϊόντων ετοίμων και ημιτελών και εμπορευμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO.  

Το κόστος των ετοίμων και ημιτελών περιλαμβάνει, το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων που έχουν απομειωθεί, η 

απομείωση αυτή αντιλογίζεται. 

2.12 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία, η οποία συμπίπτει με την 

ονομαστική τους αξία και εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα 

υπόλοιπα. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να 

προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

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

οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης των απαιτήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσματα. 

 

2.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις επιταγές ημέρας προς είσπραξη, τις καταθέσεις 

όψεως – προθεσμίας και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού 

ρίσκου. 

 

2.14  Μετοχικό κεφάλαιο  

 

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

αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της Διαφοράς υπέρ 

το άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην 

αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν 

συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρι ότου οι ίδιες μετοχές 

πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά 

κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

2.15 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση 

θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις, που καλύπτουν έξοδα, καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα 

σε μια περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα έξοδα που προορίζονται να καλύψουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με 

βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. 
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2.16 Φόρος εισοδήματος 

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με φόρο εισοδήματος αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος φόρου 

εισοδήματος, των φορολογικών διαφορών προηγουμένων χρήσεων και της αναβαλλόμενης φορολογίας. 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημιά στα αποτελέσματα, εκτός εάν σχετίζεται με 

συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Οι σχετικές φορολογικές επιπτώσεις 

αναγνωρίζονται επίσης κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, ή εάν πρόκειται για αρχική λογιστικοποίηση συνένωσης 

επιχειρήσεων η αναγνώριση φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της υπεραξίας 

που προκύπτει ή στο ποσό οποιασδήποτε υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των 

αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του αποκτώμενου 

πέραν του κόστους της συνένωσης. 

 

Τρέχων Φόρος 

Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου εισοδήματος της χρήσης βασίζεται στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Εταιρίας 

για το φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που 

εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι δεν περιλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτουν φορολογικά σε 

άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή εκπίπτουν φορολογικά.   
 
Αναβαλλόμενη Φορολογία 

 

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

διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 

παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 

λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς 

συντελεστές που υπάρχει γνώση κατά την ημερομηνία ισολογισμού, ότι θα ισχύουν κατά τη στιγμή που θα αναστραφούν 

οι προσωρινές διαφορές. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

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

απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δύναται να συμψηφίζονται μόνο σε περίπτωση που 

αφορούν σε κοινή φορολογική αρχή και υπάρχει το δικαίωμα συμψηφισμού αυτών. 

Στην περίπτωση εξαγοράς θυγατρικής, η αναβαλλόμενη φορολογία λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της 

υπεραξίας ή αρνητικής υπεραξίας. 

Δεν υπολογίζεται υποχρέωση από αναβαλλόμενη φορολογία επί των αφορολογήτων και ειδικώς φορολογημένων 

αποθεματικών στην έκταση που εύλογα αναμένεται ότι η διοίκηση είναι σε θέση να ελέγξει τον χρόνο διανομής τους και 

δεν προβλέπεται η διανομή τους και γενικότερα ή για οποιοδήποτε λόγο φορολόγησή τους στο ορατό μέλλον. 

Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού 

και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν αρκετά φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν 

την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. 

 

2.17 Παροχές στο προσωπικό 

 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. 

 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την Υπηρεσία 

 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, είναι η προκύπτουσα 

βάσει των διατάξεων του ν. 2112/1920, ως ισχύει. Λόγω του πολύ μικρού αριθμού εργαζομένων, κρίνεται ασύμφορη και 

περιττή η αναλογιστική μελέτη που απαιτούν τα Δ.Λ.Π.. 
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(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 

συνταξιοδοτήσεως. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού προεξοφλούνται. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των 

εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως 

ενδεχόμενη υποχρέωση. 

 

2.18  Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων 

του παρελθόντος και είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης και το απαιτούμενο 

ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 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 μακροπρόθεσμα, 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 που 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.  

 

2.19 Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, 

εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά 

από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

 

β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο 

συνολικό κόστος της. 

 

γ) Έσοδα από τόκους 

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

 

δ) Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους δηλαδή όταν εγκρίνονται από την 

Γενική Συνέλευση που είναι το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο να τα χορηγεί.   

 

2.20 Μισθώσεις  

 

Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο 

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

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

Η Εταιρεία εφαρμόζει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη 

αναδρομική προσέγγιση. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η Εταιρεία: α) αναγνωρίζει μια υποχρέωση την οποία επιμετρά 

στην παρούσα αξία όπως προκύπτει από την προεξόφληση των μισθωμάτων που απομένουν να πληρωθούν με το 

επιτόκιο δανεισμού που ίσχυε κατά την ημέρα της αρχικής εφαρμογής και β) αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης παγίου 

επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα ποσό το οποίο ισούται με την αντίστοιχη υποχρέωση που θα αναγνωριστεί. Μετά 

την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία θα: α) επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης παγίων και θα τα αποσβένει με σταθερό 

ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και β) θα επιμετρά την αντίστοιχη υποχρέωση, αυξάνοντας και μειώνοντας το 

ανοιχτό υπόλοιπο με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον τόκο και τις πληρωμές μισθωμάτων αντίστοιχα. 

 

Λογιστικός Χειρισμός   

Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία εφάρμοσε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις. Η  

Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις αυτές που προηγουμένως 
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ταξινομούνται ως λειτουργικές εκτός από τις μισθώσεις χαμηλής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά 

του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει 

να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί 

διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις από τις μισθώσεις επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία που προέκυψε από την προεξόφληση των 

πληρωτέων μισθωμάτων χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή κατά την ημερομηνία της 

αρχικής εφαρμογής. Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή είναι το επιτόκιο µε το οποίο θα επιβαρυνόταν ο 

μισθωτής εάν δανειζόταν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου παρόμοιας αξίας µε το 

περιουσιακό στοιχείο µε δικαίωμα χρήσης, για παρόμοια χρονική περίοδο, µε παρόμοιες εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο 

οικονομικό περιβάλλον.  

Ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά 

μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε 

σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

3. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις της Διοικήσεως και πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιμήσεων 

Κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, όπως περιγράφονται στη σημείωση 2, η Διοίκηση είναι 

απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με τις φερόμενες αξίες των ενεργητικών και 

παθητικών στοιχείων, οι οποίες δεν είναι προφανείς από άλλες πηγές πληροφόρησης.  Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με 

αυτές παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος καθώς και σε άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι υποκείμενες παραδοχές εξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις λογιστικών εκτιμήσεων 

αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία επισυμβαίνουν, εάν αυτές επηρεάζουν μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο, ή 

και σε μελλοντικές περιόδους. 

Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας 

και οι οποίες έχουν την σημαντικότερη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της  είναι οι ακόλουθες: 

Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται ένδειξη απομείωσης της υπεραξίας και εφόσον υφίσταται εκτιμά το 

ύψος της, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική της για την αναγνωρισμένη υπεραξία. Το ανακτήσιμο ποσό της 

εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής ταμειακών εισροών προσδιορίζεται στη βάση της αξίας χρήσεως (value in use).  Ο εν 

λόγω προσδιορισμός βασίζεται σε εκτιμήσεις και υποκείμενες υποθέσεις. 

Επιπλέον, η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων, τα ακόλουθα:  

• τις ωφέλιμες ζωές και ανακτήσιμες αξίες των αποσβέσιμων ενσώματων και άυλων παγίων  

• τις ανακτήσιμες αξίες της ακίνητης περιουσίας της  

• τις ανακτήσιμες αξίες των συμμετοχών των εταιριών σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες, στις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις 

• το ύψος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για επίδικες υποθέσεις 

και για υποθέσεις συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία 

• την ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης απαίτησης φόρου 

 

Ο προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος γίνεται στη βάση της καλύτερης δυνατής εκτίμησης για το φορολογητέο 

κέρδος της χρήσης.  Στην περίπτωση που ο φόρος που καταλογίζεται από τον φορολογικό έλεγχο διαφέρει από τον 

εκτιμηθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τόσο τον φόρο εισοδήματος καθ’ εαυτόν όσο και τον αναβαλλόμενο φόρο στη 

χρήση που ο έλεγχος από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έλαβε χώρα. 

Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας για  την Εταιρία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και οι 

οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στις φερόμενες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, 

αφορούν: 

α) Τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις στον βαθμό που είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 

από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο με εύλογη 

ακρίβεια. 

β) Τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία  

γ) Τις ενδεχόμενες ζημίες από εκκρεμοδικίες  και επισφάλειες. 
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4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
4.1 Διαχείριση Κεφαλαίου 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης έτσι ώστε να καθίσταται 

δυνατή η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται δύο φορές 

ετησίως.  

 

4.2 Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις 
  

 31/12/2019 31/12/2018 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 117.814,50 109.814,50 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 1.562.594,74 2.111.630,97 

Καθαρές λοιπές απαιτήσεις 1.291.519,10 2.751.177,13 

Ταμειακά ισοδύναμα 2.461.205,17 2.058.347,82 

Σύνολο 5.433.133,51 7.030.970,42 

   
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις  

 31/12/2019 31/12/2018 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 66.666,66 133.333,33 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.367.954,76 2.822.711,54 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.836.567,69 2.802.929,97 

Σύνολο 3.271.189,11 5.758.974,84 

 

4.3 Διαχείριση οικονομικών κινδύνων 

 

Η εταιρεία δεν  εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων διακυμάνσεων 

επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας.  

Η εταιρεία 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 

εταιρία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, χρηματοοικονομικά προϊόντα εγγυημένης απόδοσης, 

λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους. 

Κίνδυνος αγοράς  

Η δραστηριότητα της CANTREVA A.E. στην Ελληνική αγορά ενέχει τους γνωστούς κινδύνους που σχετίζονται με 

αυτή. Προς αποφυγή αυτών των κινδύνων, η εταιρεία συναλλάσσεται κυρίως με οικονομικά εύρωστες πολυεθνικές 

εταιρείες υψηλού κύρους. 

 

Κίνδυνοι μεταβολής τιμών πρώτων υλών 

Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τη διεθνή αγορά  (προσφορά, ζήτηση, τιμές),  προκειμένου να διαχειρίζεται με τον 

καλύτερο δυνατόν τρόπο τον κίνδυνο αυτό.  

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος  

 

Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά τιμολογούνται σε Ευρώ. Επίσης όσον αφορά στις εξαγωγές και εισαγωγές και αυτές 

κατά κύριο λόγο τιμολογούνται σε Ευρώ. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασμούς 

πελατών και  λοιπών απαιτήσεων.  

Στα πλαίσια της κατά τον δυνατόν μείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση η ροή 

εισπράξεων των απαιτήσεων  και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού η Εταιρεία προβεί σε 

χορήγηση πίστωσης . Όπου διαπιστώνεται  πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται ανάλογες προβλέψεις για 

επισφάλειες.  
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Κίνδυνος Ρευστότητας 

 
Η  διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τη διαχείριση των πληρωμών συνδυαστικά με τις εισπράξεις,  έτσι ώστε 

να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας .  
 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

 

 Η εταιρεία έχει έναν επιχειρηματικό τομέα:  κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση & εκμετάλλευση ενεργειακών έργων. 

Κατά συνέπεια ο κύκλος εργασιών   της εταιρείας της 1/1/-31/12/19 αναφέρεται στον ανωτέρω τομέα δραστηριότητας. 

 

Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς  

 
 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Πωλήσεις εμπορευμάτων  στην Ελλάδα  49.118,47 34.541,79 

Πωλήσεις προϊόντων 67.363,70 0,00 

Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα  4.807.603,54 8.194.600,41 

Παροχή υπηρεσιών στη Ρωσία 2.500.000,00 0,00 

Πρόβλεψη εσόδων χρήσεως  252.745,20 0,00 

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες (construction contracts) 0,00 0,00 

Σύνολα 7.676.830,91 8.229.142,20 

 

6. Ενσώματα πάγια στοιχεία 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας  

 

  Κτίρια  Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολα 

Aξία κτήσης 1.1.2018 1.960,00 184.374,75 339.285,30 247.790,38 773.410,43 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00 41.592,00 129.411,20 171.003,20 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 -0,03 0,00 -0,03 

Αξία κτήσης 31.12.2018 1.960,00 184.374,75 380.877,27 377.201,58 944.413,60 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2018 1.959,98 93.114,79 139.251,67 106.176,42 340.502,86 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 17.529,20 49.126,49 37.541,71 104.197,40 

Μειώσεις (τακτοποιήσεις)  χρήσης 0,00 0,00 -0,03 0,00 -0,03 

Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2018 1.959,98 110.643,99 188.378,13 143.718,13 444.700,23 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018 0,02 73.730,76 192.499,14 233.483,45 499.713,37 

            

Aξία κτήσης 1.1.2019 1.960,00 184.374,75 380.877,27 377.201,58 944.413,60 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 9.500,00 1.199,08 1.903,23 12.602,31 

Μειώσεις (τακτοποιήσεις)  χρήσης 0,00 0,00 -39.679,80 0,00 -39.679,80 

Αξία κτήσης 31.12.2019 1.960,00 193.874,75 342.396,55 379.104,81 917.336,11 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2019 1.959,98 110.643,99 188.378,13 143.718,13 444.700,23 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 18.400,03 47.456,82 45.364,39 111.221,24 

Μειώσεις (τακτοποιήσεις)  χρήσης 0,00 0,00 -26.453,20 0,00 -26.453,20 

Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2019 1.959,98 129.044,02 209.381,75 189.082,52 529.468,27 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 0,02 64.830,73 133.014,80 190.022,29 387.867,85 

            

 

 

7. Δικαιώματα χρήσης παγίων 

 

Τα Δικαιώματα χρήσης παγίων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Δικαιώματα 

χρήσης παγίων 

(κτίρια) 

Σύνολα 

Aξία κτήσης 1.1.2019 84.021,99 84.021,99 

Προσθήκες χρήσεως 0,00  0,00 

Μειώσεις (τακτοποιήσεις)  χρήσης 0,00 0,00 

Αξία κτήσης 31.12.2019 84.021,99 84.021,99 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2019 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 22.788,39 22.788,39 

Μειώσεις (τακτοποιήσεις)  χρήσης 0,00 0,00 

Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2019 22.788,39 22.788,39 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 61.233,60 61.233,60 

 

 

8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

        

  
Λοιπά άυλα 

στοιχεία 
Σύνολα 

 

Aξία κτήσης 1.1.2018 0,00 0,00   

Προσθήκες χρήσεως 0,00 0,00   

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00   

Αξία κτήσης 31.12.2018 0,00 0,00   

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2018 0,00 0,00   

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 0,00   

Μειώσεις (τακτοποιήσεις)  χρήσης 0,00 0,00   

Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2018 0,00 0,00   

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018 0,00 0,00   

        

Aξία κτήσης 1.1.2019 0,00 0,00   

Προσθήκες χρήσεως 10.804,95 10.804,95   

Μειώσεις (τακτοποιήσεις)  χρήσης 0,00 0,00   

Αξία κτήσης 31.12.2019 10.804,95 10.804,95   

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2019 0,00 0,00   

Αποσβέσεις χρήσεως 540,25 540,25   

Μειώσεις (τακτοποιήσεις)  χρήσης 0,00 0,00   

Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2019 540,25 540,25   

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 10.264,70 10.264,70   

 

 

9. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις.  

 

H μητρική εταιρεία είχε στις 31.12.2019 συμμετοχή στην παρακάτω εταιρεία. 

 

Επωνυμία 

Χώρα Καταστατικής 

Έδρας Ποσοστό Συμμετοχή Δραστηριότητα 

CANTREVA  LLC ΡΩΣΙΑ 100,00% Άμεση 

Κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση & 

εκμετάλλευση ενεργειακών έργων 
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Η αποτίμηση της προαναφερόμενης θυγατρικής έγινε στο ιστορικό κόστος και δεν συντρέχει λόγος σχηματισμού πρόβλεψης 

απομείωσης. Το ποσοστό  συμμετοχής αντιστοιχεί σε ίσα δικαιώματα ψήφου.  

 

10. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 31/12/2019 31/12/2018 

Δοσμένες εγγυήσεις  37.110,00 7.710,00 

Εγγύηση προς Πολεοδομία Καρύστου 5.033,00 5.033,00 

Δάνειο σε συνδεδεμένες εταιρείες 75.000,00 96.400,00 

Συμμετοχή σε κοινοπραξία DAMCO-Διεθνής Κατασκευαστική 671,50 671,50 

Σύνολα 117.814,50 109.814,50 

 
11. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας (Δ.Λ.Π. 2). Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται κατά πάγια τακτική με την  μέθοδο F.I.F.O. 

 

 31/12/2019 31/12/2018 

Προϊόντα ημιτελή 0,00 2.632.226,38 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες – υλικά συσκευασίας 98.164,10 105.435,83 

 98.164,10 2.737.662,21 

 

12. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

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

Πελάτες 1.562.594,74 2.094.725,40 

Πελάτες συμβολαίων 0,00 0,00 

Σύνολο 1.562.594,74 2.094.725,40 

Λοιπές απαιτήσεις  

 31/12/2019 31/12/2018 

Απαιτήσεις από ΦΠΑ  280.766,02 279.397,11 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων  75.085,00 951.301,80 

Έξοδα επόμενης χρήσεως 14.013,23 10.264,00 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 252.745,20 0,00 

Τραπεζικός λογ/σμός δεσμευμένων καταθέσεων 338.371,39 959.235,66 

Λοιποί Χρεώστες 118.015,11 36.999,37 

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών & πιστωτών διάφορων 212.523,15 294.976,40 

Σύνολο 1.291.519,10 2.532.174,34 

Γενικό σύνολο 2.854.113,84 4.626.899,74 

 
Η μέση πιστωτική περίοδος που παρέχεται στους πελάτες της Εταιρίας είναι περίπου 40 ημέρες (γενικά παρέχεται 

πίστωση 30-90 ημερών). 

 

Ανάλυση ανοικτών  απαιτήσεων  ηλικίας άνω των 90 ημερών 
 

1/1/-31/12/19 1/1-31/12/18 

Πάνω από 90 ημέρες 
0,00 0,00 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρίας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασμούς 

πελατών και  λοιπών απαιτήσεων. 
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Η εταιρία, στα πλαίσια της κατά τον δυνατόν μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την 

ροή εισπράξεων των απαιτήσεων της και ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε 

χορήγηση πίστωσης.  Επίσης, η στροφή της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού έγινε εκτός των άλλων και για  τον 

περιορισμό των επισφαλειών και την ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων. 

 

Απλοποιημένη μέθοδος ΔΠΧΑ 9 

 

Στην προηγούμενη χρήση 2018, η εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 9.  

Συγκεκριμένα, οι πελάτες της εταιρείας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) πελάτες που τους συντηρούμε τα ήδη 

κατασκευασμένα πάρκα τους και (β) πελάτες που τους κατασκευάζουμε νέα πάρκα.  

Οι πρώτοι τιμολογούνται ανά τακτά διαστήματα και εξοφλούν άμεσα τα τιμολόγιά τους (αλλιώς δεν προχωρούμε στην 

συντήρηση της επομένης περιόδου). Έως τώρα δεν υπήρξε ποτέ καθυστέρηση και οι απαιτήσεις της 31/12/2019 

εισπράχθηκαν στο ακέραιο εμπρόθεσμα στο 2020, όπως και ότι έχει τιμολογηθεί έως σήμερα στο 2020. 

Οι δεύτεροι δεν έχουν περιοδικότητα, ούτε αναγκαστικά έχουμε επανάληψη της συνεργασίας μαζί τους και υπάρχει 

συναλλαγή, μόνο όποτε κατασκευάζεται κάποιο πάρκο, οπότε και τιμολογούνται ανάλογα με την πρόοδο του έργου και 

εξοφλούνται σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση. Τέτοια περίπτωση υπήρχε στην κλειόμενη χρήση (ολοκλήρωση 

έργου «Καφηρέα»), το οποίο τιμολογήθηκε και εισπράχθηκε έως τώρα χωρίς κάποια καθυστέρηση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω ιδιαιτερότητες και τα πραγματικά δεδομένα της, η εταιρεία δεν προσδιόρισε κατά την 

31/12/2019 αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, ούτε εκτιμώμενες απομειώσεις επί των υπολοίπων των απαιτήσεων της 

χρήσεως 2019. 

 

13. Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 

 31/12/2019 31/12/2018 

Επιστρεπτέος φόρος εισοδήματος    0,00 235.908,36 

 

 

14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 31/12/2019 31/12/2018 

Ταμείο 217.736,97 116.352,53 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Ευρώ  2.241.647,87 1.941.995,29 

Εταιρικές κάρτες 1.820,33 0,00 

Σύνολα 2.461.205,17 2.058.347,82 

 
 
15. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο 

 

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/19 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 400.500,00 διαιρούμενο σε 

13.350 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστη.  

Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο δεν υφίσταται. 

 

16. Λοιπά Αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής:   

 31/12/2019 31/12/2018 

Τακτικό αποθεματικό 135.000,00 135.000,00 

 

Τακτικό Αποθεματικό : Βάσει του ελληνικού εμπορικού νόμου 4548/2018, οι εταιρείες υποχρεούνται να σχηματίσουν 

το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό. Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν 

ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη αιτία. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι 

υποχρεωτικός όταν το συσσωρεμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

   

Ειδικά αποθεματικά: Tα ειδικά αποθεματικά σχηματίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων και είναι ελεύθερα προς διανομή κατόπιν σχετικής απόφασης. 

 

Έκτακτα Αποθεματικά: Τα έκτακτα αποθεματικά αποτελούνται από φορολογημένα κέρδη εις νέον προηγουμένων 

χρήσεων και μπορούν να διανεμηθούν στους μετόχους της Εταιρίας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
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Αφορολόγητα Αποθεματικά: Πρόκειται για αφορολόγητα αποθεματικά που δημιουργούνται από δαπάνες για 

παραγωγικές επενδύσεις. Όλα τα αφορολόγητα αποθεματικά των αναπτυξιακών νόμων μπορούν να διανεμηθούν αφού 

φορολογηθούν με τον ισχύοντα, κατά την διανομή τους, φορολογικό συντελεστή.  Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για 

τη διάθεσή τους.  

 

17. Αποτελέσματα εις νέο 

 
Η κίνηση του λογαριασμού απεικονίζεται αναλυτικά στην κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

18. Μακροπρόθεσμα δάνεια   

Αφορά μακροπρόθεσμο δάνειο τράπεζας Πειραιώς ύψους € 133.333,33. 

 31/12/2019 31/12/2018 

Μακροπρόθεσμα δάνεια (πληρωτέο μετά το 2020) 66.666,66 133.333,33 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 66.666,67 66.666,67 

 133.333,33 200.000,00 

 

19. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

 
Η εταιρεία για τον προσδιορισμό και την λογιστικοποίηση του κόστους της πρόβλεψης για παροχές στους εργαζομένους 

δεν στηρίχθηκε σε αναλογιστική μελέτη, η οποία κρίθηκε ασύμφορη και περιττή, λόγω του πολύ μικρού αριθμού 

εργαζομένων. Η υποχρέωση που καταχωρήθηκε στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

προκύπτουσα βάσει των διατάξεων του ν. 2112/1920, ως ισχύει.  

 

 31/12/2019 31/12/2018 

Καθαρή υποχρέωση κατά το τέλος του έτους 13.371,41 8.168,39 

 

 

20. Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

 
Οι υποχρεώσεις μισθώσεων της εταιρείας αναλύονται ως εξής:   

31/12/2019 

Υπόλοιπο 01.01.2019 84.021,99 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 

Τόκοι περιόδου  5.983,95 

Πληρωμές περιόδου  -26.400,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 63.605,94 

    

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση Μισθώσεων 41.495,36 

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση Μισθώσεων 22.110,58 

  63.605,94 

   

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστα μισθώματα  

Μέχρι 1 έτος  26.400,00 

Από 2 έως 5 έτη  45.400,00 

Περισσότερο των 5 ετών 0,00 

Σύνολο 71.800,00 

Μείον : Μελλοντικές χρηματοοικονομικές    

χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  -8.194,06 

Τρέχουσα αξία υποχρ. χρηματοδοτικής μίσθωσης  63.605,94 
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21. Βραχυπρόθεσμα δάνεια   

 31/12/2019 31/12/2018 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 66.666,66 66.666,67 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.769.901,03 2.736.263,30 

 1.836.567,69 2.802.929,97 

 
 

22. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Προκαταβολές πελατών 198,64 0,02 

Προμηθευτές 775.016,26 1.542.736,13 

Επιταγές πληρωτέες  492.802,52 1.136.881,08 

Βραχυπρόθ. υποχρ. κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 1.640,63 0,00 

Λοιποί πιστωτές διάφοροι 18.439,98 6.010,21 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 4.189,74 10.276,00 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 25.348,35 50.944,31 

Φόροι αμοιβών προσωπικού 19.911,32 23.191,10 

Φόροι αμοιβών τρίτων 18.113,99 19.811,45 

Λοιποί Φόροι - τέλη εργολάβων 12.293,33 32.861,24 

Σύνολα 1.367.954,76 2.822.711,54 

 

 Η μέση πιστωτική περίοδος της  Εταιρείας για τη περίοδο 1/1/2019 έως 31/12/2019 ήταν για την εταιρεία 60 ημέρες. 

 

23. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 

 

Ο Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) αναλύεται ως ακολούθως : 

 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Πωλήσεις εμπορευμάτων  στην Ελλάδα  49.118,47 34.541,79 

Πωλήσεις προϊόντων 67.363,70 0,00 

Πωλήσεις παγίων 0,00 0,00 

Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα  4.893.681,74 8.194.600,41 

Παροχή υπηρεσιών στη Ρωσία  2.666.667,00 0,00 

Σύνολα 7.676.830,91 8.229.142,20 

 
 24. Κόστος πωλήσεων 

 1/1-31/12/2019  1/1-31/12/2018 

Κόστος αναλωθέντων α' και β' υλών και λοιπών υλικών 1.805.944,66   1.895.119,18 

Πλέον: Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα       

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 696.190,28   796.273,08 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.002.382,23   4.249.314,63 

Παροχές τρίτων 130.452,56   167.904,91 

Φ.Π.Α μη εκπιπτόμενο  0,00   0,00 

Διάφορα έξοδα 536.579,85   625.110,99 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 101.194,96   78.369,95 

Σύνολα 7.272.744,55   7.812.092,73 
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25. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και κόστος μισθοδοσίας. 

 
O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/19 αναλύεται ως ακολούθως: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Μισθωτοί  12 16 

Ημερομίσθιοι 9 12 

Μηχανικοί 16 16 

 37 44 

 

 

Το κόστος μισθοδοσίας της περιόδου 1/1/-31/12/19 αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Μισθοί και ημερομίσθια 896.256,46 723.577,71 

Αποζημιώσεις απόλυσης 15.582,38 0,00 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 14.449,68 19.145,46 

Εργοδοτικές εισφορές 189.260,36 154.119,84 

Σύνολα 1.115.548,88 896.843,01 

 

26. Άλλα έσοδα 

 
Τα Άλλα έσοδα αναλύονται ως εξής:  

 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Έκτακτα ανόργανα έσοδα 2.159,76 125,71 

Επιδοτήσεις  0,00 0,00 

 2.159,76 125,71 

 

27. Έξοδα διοίκησης 

 

Τα Έξοδα διοίκησης αναλύονται ως ακολούθως:       

  1/1-31/12/2019  1/1-31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 243.269,10   100.569,93 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 461.240,51   42.444,39 

Παροχές τρίτων 29.323,53   28.698,00 

Φόροι - τέλη 75.832,27   84.070,79 

Διάφορα έξοδα 48.300,87   17.473,55 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 33.354,92   25.827,45 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 5.203,02   1.594,01 

Σύνολα 896.524,21   300.678,13 

 

 
28. Έξοδα διάθεσης 

Τα Έξοδα  διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως:  

 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.200,00 11.305,79 

Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 

 6.200,00 11.305,79 

 

29. Άλλα έξοδα 

  1/1-31/12/2019  1/1-31/12/2018 
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Φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα 206,28   18.707,70 

Λοιπά έκτακτα έξοδα  7.039,35   0,00 

Ποινικές ρήτρες, εξώδικοι συμβιβασμοί 200.000,00   0,00 

Ζημιά από εκποίηση Ι.Χ.Ε 798,67   0,00 

Έκτακτες ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις  0,00   28.667,04 

Δαπάνες ανάπτυξης νέας στρατηγικής 977.748,87   0,00 

  1.185.793,17   47.374,74 

 
30. Αποσβέσεις  

Οι αποσβέσεις που λογίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως έχουν επιμεριστεί ως εξής: 

 

 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Αποσβέσεις που βάρυναν το κόστος πωλήσεων 101.194,96 78.369,95 

Αποσβέσεις που βάρυναν τη λειτουργία διοίκησης 33.354,92 25.827,45 

Σύνολα 134.549,88 104.197,40 

 

31. Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 

 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Χρεωστικοί τόκοι 126.528,80 43.623,76 

Μείον: πιστωτικοί τόκοι -213,84 -79.776,16 

Σύνολα 126.314,96 -36.152,40 

 

32. Φόρος Εισοδήματος   

 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Φόρος κερδών χρήσεως  0,00 50.119,25 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 1.690,23 -2.059,87 

 1.690,23 48.059,38 

 

33. Αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. και Διευθυντών 

 

Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είτε για την ιδιότητα τους ως μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως μισθοί για εξαρτημένη εργασία που παρέχουν ως Διευθυντές της Εταιρείας.  

 

34. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

 

Εμπράγματα βάρη 

 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της εταιρείας 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων, 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.  

Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες από τις αρμόδιες 

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

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ως εκ τούτου δεν σχηματίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές 

καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Για τις χρήσεις 2013 έως 2018 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και έχει λάβει  εμπρόθεσμα φορολογικό πιστοποιητικό. 

Για τη χρήση 2019 η εταιρία επίσης έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Αν μέχρι 
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την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Συμβατικές και άλλες δεσμεύσεις 

 

Η εταιρεία δεν έχει συμβατικές δεσμεύσεις για αγορές εξοπλισμού ή άλλες δεσμεύσεις. 

 

35. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID 19 στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε 

τα εξής: 

Εξαιτίας των αλλαγών και των  περιορισμών που έχουν εφαρμοστεί παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας λόγω του 

COVID-19, δε θα μπορούσε και η εταιρεία μας να μείνει ανεπηρέαστη. 

Η Διοίκηση της εταιρείας αντιμετώπισε την πρωτόγνωρη κατάσταση, αξιοποιώντας από τα νομοθετικά μέτρα στήριξης 

την λήψη Δανείου ΤΕΠΙΧ και την λήψη Επιδότησης Επιτοκίου των υφισταμένων δανείων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εταιρεία έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για τις τρέχουσες ανάγκες της, φρονούμε 

ότι είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες της συγκυρίας. Επιπλέον, γίνονται συνεχώς κινήσεις από τη 

Διοίκηση και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα η ρευστότητα και η 

απόδοση της επιχειρήσεως στην τρέχουσα χρήση 2020.  


