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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» 

 

Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής 

θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, 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 ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις  ταμειακές της ροές 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.                                                                         

 
Βάση γνώμης 

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

Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της 

έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, 

καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

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

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

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

επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.                          

 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

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

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

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση 

των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με 

τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν 

η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 

ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  

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

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

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

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

αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς 

την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 

αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 

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

ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

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

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

παρουσίαση. 

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

καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 

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

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

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020. 

β.Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 
 

Αθήνα,  26 Αυγούστου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Χρήστος Βαργιεμέζης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2020 - 31/12/2020 
 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
150του Νόμου 4548/2018, για εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 
υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
 

 

1.ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 
  
 

Σύνοψη 
 
H εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, από το Μάρτιο του 2020, σε συνδυασμό με τα μέτρα για την 
αντιμετώπισή της, δημιούργησε ένα έντονο κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, το οποίο έχει αρνητική 
επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά συνέπεια στην αναπτυξιακή 
δυναμική σχεδόν του συνόλου των επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας για το 2020. 
 
Η εταιρεία , αξιολογώντας συνεχώς τα νέα δεδομένα και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα 
αντιμετώπισης, προκειμένου να περιορίσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στη λειτουργία, 
χρηματοοικονομική απόδοση και την θέση της, κατάφερε εν μέσω της δύσκολης και πρωτόγνωρης 
κατάστασης να βελτιώσει τα οικονομικά της μεγέθη.  
 
Βασικός στόχος και για τη χρονιά 2020, στην εταιρία Άλεσις, αποτέλεσε η προσήλωση στην ποιότητα 
των αγαθών της, καθώς και η διαρκής βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών. Το 2020 η εταιρεία 
ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ κατέγραψε πωλήσεις  της τάξεως των € 18,0 εκ. διατηρώντας τα ηγετικά της μερίδια 
στον κλάδο της ζύμης. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, 
αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε € 1,2 εκατ.  
Η εταιρεία ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. συνεχίζει να υλοποιεί με επιτυχία το μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό πλάνο, 
βασικοί πυλώνες του οποίου αποτελούν: 
 

 Η επένδυση στην καινοτομία με νέα προϊόντα, προσδίδοντας αξία στον καταναλωτή. 
 Η υψηλή ποιότητα και η μέγιστη ασφάλεια των προϊόντων του η οποία αποτελεί 

αδιαπραγμάτευτη αρχή για την εταιρία . 

Η αγορά της κατεψυγμένης ζύμης το 2020 παρουσίασε σημαντική άνοδο της τάξης του 14,7% σε αξία, 
με έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη αγορά. 
 
Η Χρυσή Ζύμη, μέσα στο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, διατήρησε την ηγετική της θέση στην 
αγορά σε αξία, με μερίδιο 24,4% και παρέμεινε η Νο 1 μάρκα σε αξία, συνολικά στην αγορά 
κατεψυγμένης ζύμης, με παράλληλο εξορθολογισμό των τιμών και αύξηση της κερδοφορίας της, 
καταγράφοντας αύξηση των συνολικών πωλήσεων +5,2% σε σχέση με το 2019  . 

Η  στρατηγική marketing για το 2020 της Χρυσής Ζύμης, η οποία έχει ως ακρογωνιαίο λίθο της την 
διαφύλαξη  της ελληνικής γευστικής παράδοσης και την προσφορά προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, 
περιλάμβανε:    
α) στοχευμένες ενέργειες προώθησης & χρήσης της κατηγορίας των φύλλων σε όλα τα μέσα επικοινωνίας 
(TV, έντυπα, digital πλατφόρμες, SoMe) μέσω δημοφιλών εκπομπών και γνωστών chefs που αποτελούν 
opinion leaders  
β) το λανσάρισμα της νέας γεύσης «Χορευτή Κασερόπιτα με παραδοσιακά τυριά της ελληνικής 
διατροφής, και η προώθηση της νέας γεύσης μέσω τηλεοπτικού πλάνου  
 
γ) μέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της καινοτομίας προχώρησε στο επαναλανσάρισμα των 
«Croissants βουτύρου» όπου ανανεώθηκαν ριζικά οι συσκευασίες με έντονα χρώματα και ιδιαίτερο 
λογότυπο ξεχωρίζοντας απευθείας στο σημείο αγοράς και παράλληλα αναπτύχθηκε καμπάνια 
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επικοινωνίας με στόχευση στο παιδικό κοινό, βασισμένη σε πολύ γνωστό μουσικό κομμάτι, που 
κατέκτησε μικρούς και μεγάλους και 
δ) στοχευμένη digital επικοινωνία για την κατηγορία της Pizza  βασισμένη στις περιστάσεις χρήσης, 
καθώς και τη χορηγία Digital Movie Festivals, καινοτόμες ενέργειες που απέσπασαν Χρυσό και 
Ασημένιο βραβείο στα Dime Awards. 
 
Πολύ σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του αποτελεσματικού προωθητικού πλάνου ενεργειών μέσα στα 
καταστήματα αλλά και μέσω των digital εργαλείων των ηλεκτρονικών καταστημάτων των 
αλυσίδων, έχοντας στόχο την βελτίωση της αξίας προς τον καταναλωτή αλλά και με αύξηση 
τοποθετήσεων και βελτίωση της εικόνας των προϊόντων στο ράφι. 
 
Βραβεύσεις  
 

Η Χρυσή Ζύμη, η αγαπημένη μάρκα ζυμών της εταιρείας, κατέκτησε δύο χρυσά βραβεία για το ιδιαίτερα 
πετυχημένο προϊόν της, την «Χορευτή» πίτα. Συγκεκριμένα, η «Χορευτή» αναδείχθηκε στη διοργάνωση 
των Super Market Awards  για το λανσάρισμα στην κατηγορία «Επιτυχημένης Εισαγωγής Σειράς 
Προϊόντων» και στη διοργάνωση Retail Awards με χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Suppliers’ Best 
Brand Launch Strategy”. 

 
Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών 
 
Στα αποτελέσματα της εταιρίας περιλαμβάνονται τα οικονομικά μεγέθη  για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 
έως 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 
Πωλήσεις  
 
Οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των € 18 εκ. καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 5,2% 
έναντι των πωλήσεων της αντίστοιχης περσινής περιόδου . 
 
Μικτά κέρδη  
 
Τα μικτά κέρδη της εταιρίας παρουσίασαν σημαντική αύξηση της τάξης του +28,3%% και ανήλθαν στο 
ποσό των € 2,7 εκ. έναντι € 2,12 εκ την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, το μικτό περιθώριο κέρδους 
της εταιρίας παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του + 17,91% και ανήλθε σε 15,1% έναντι 12,4% 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Έξοδα διοίκησης, διάθεσης  
 
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της εταιρίας  ανήλθαν στο ποσό των € 2,56 εκ έναντι  € 2,44 εκ την 
προηγούμενη χρήση.  
 
 Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων κατά τη χρήση 2020, 
ανήλθαν σε  € 1,2 εκατ., έναντι € 0,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας σημαντική 
αύξηση  κατά +82%. 
 
 
Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους  
 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, στη χρήση 2020, η εταιρία, εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους ύψους                    
€ 1,2 εκατ.  
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Υποκαταστήματα  
 
Η εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 διέθετε ένα υποκατάστημα στα Νέα Μάλγαρα –Θεσσαλονίκης. 
 
Μερισματική πολιτική  
 
Εντός του 2020, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 
€ 750. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν προχωρεί σε πρόταση διανομής μερίσματος, για το 
συγκεκριμένο θέμα θα αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 

 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό για το 2021 η εταιρία προβλέπει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και της 
λειτουργικής της κερδοφορίας μέσω  της υλοποίησης του μεσομακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου 
της με βασικό άξονα την διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης της  στον  τομέα 
δραστηριοποίησης στην Ελλάδα μέσω νέων προιοντικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών , προσφέροντας 
στους καταναλωτές  προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, 

Η προσήλωση στα παραπάνω δημιούργησε θετικές ενδείξεις κατά την έναρξη του 2021 παρουσιάζοντας  
αύξηση των πωλήσεών της σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.  

Η εξέλιξη της πορείας της πανδημίας του COVID-19 με τα διαδοχικά και εντεινόμενα κύματα μετάδοσης 
και τα μέτρα αντιμετώπισης της (π.χ. περιορισμοί λειτουργείας, καραντίνα κ.τ.λ.), επηρεάζει αρνητικά 
την αναπτυξιακή δυναμική σχεδόν του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής Οικονομίας και έχει μία 
ασύμμετρη επίδραση (ανάλογα με το είδος του εμπορικού αντικειμένου και τα κανάλια στα οποία 
δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση) στα οικονομικά αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης. 
 
Η Διοίκηση της εταιρείας, παρακολουθώντας και αξιολογώντας συνεχώς τις ευμετάβλητες συνθήκες 
αγοράς που διαμορφώνονται και παράλληλα, συνεχίζοντας την λήψη και εφαρμογή μέτρων 
αντιμετώπισης των αυξημένων προκλήσεων και κινδύνων που έχουν παρουσιαστεί,  πέτυχε, με την 
προσήλωση στους παραπάνω στρατηγικούς άξονες, περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων και της 
λειτουργικής κερδοφορίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2020, συνεχίζοντας την εφαρμογή του βασικού σχεδιασμού του Ομίλου για το 2021. 
 
Η εξέλιξη, όμως, της πανδημίας και ο προσδιορισμός περαιτέρω επιπτώσεων εμπεριέχει σημαντική 
αβεβαιότητα και αναλυτική αναφορά για την επίδραση της πανδημίας COVID-19 γίνεται στην ενότητα 
“Γεγονότα μετά τη λήξη της Περιόδου Αναφοράς/ Επίδραση Πανδημίας COVID-19”.  
 
3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 έχουν καταρτιστεί βάσει της αρχής της 
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 
 
Επιχειρησιακοί κίνδυνοι  
 
Κίνδυνος Πωλήσεων 
 
 
Ο κίνδυνος πωλήσεων αναφέρεται σε ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών 
της εταιρίας που επηρεάζεται  –κυρίως- από την πορεία της ελληνικής οικονομίας . Βασικός παράγοντας 
που δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας  είναι μέτρα 
δημοσιονομικού χαρακτήρα που επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. 
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Η στρατηγική της εταιρίας για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων εστιάζεται 
στη διαρκή προσήλωση στους στρατηγικούς πυλώνες που έχει θέσει, (συνεχείς προϊοντικές καινοτομίες, 
έμφαση στην ποιότητα, εξωστρέφεια, ενδυνάμωση των καναλιών επικοινωνίας με τους πελάτες, 
βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας κ.λ.π.), με στόχο να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέμενης αξίας στους καταναλωτές και σε ανταγωνιστικές τιμές. 
 
Κίνδυνος ανταγωνισμού  
 
Ο τομέας στον οποίων δραστηριοποιείται η εταιρία ΑΛΕΣΙΣ   (κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης), αποτελεί 
πεδίο έντονου ανταγωνισμού τόσο από μεγάλους εγχώριους ή διεθνείς παίκτες των εν λόγω αγορών, όσο 
και από πολύ μικρούς εθνικούς ή ακόμα και τοπικούς ανταγωνιστές. 
Ενδεχόμενες αλλαγές σε διατάξεις σχετικές με τη δραστηριότητα του ανωτέρου τομέα , διαφοροποιούν 
το πεδίο του ανταγωνισμού. Παράλληλα, η διαρκής αύξηση στην κατανάλωση προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας, η οποία εμφανίζεται ως παγκόσμια τάση, εκτιμάται ότι δε θα επηρεάσει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό των προϊόντων, στην κατηγορία των ζυμών.  

Η Εταιρία ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις που συνδέονται με θέματα ανταγωνισμού, τις 
αξιολογεί  και εφαρμόζει  μέτρα προκειμένου να μειωθεί η επίδραση του σχετικού κινδύνου στα 
αποτελέσματα της.  

Κίνδυνος Ατυχημάτων 
   
Λόγω της φύσεως των εργασιών της, η εταιρία υπόκειται στον προαναφερόμενο κίνδυνο που ενδέχεται 
να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα, την πελατεία ή και τη λειτουργία της .Η Εταιρεία ως μέλος  του 
ομίλου ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ, καλύπτεται από ευρύ φάσμα ασφαλιστηρίων συμβολαίων που 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αστική ευθύνη, περιουσία, μεταφορές, περιβαλλοντική ευθύνη κατά τρόπο 
που ο όποιος κίνδυνος και ενδεχόμενη ζημία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και αξιόπιστα. 
                
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι   
 
Οι δραστηριότητες της εταιρίας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων 
και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρίας, εστιάζεται 
στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη 
αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοσή της.  
 
Πιστωτικός Κίνδυνος  
 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται κυρίως από την μητρική εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ.  
 
Κίνδυνος Ρευστότητας  
 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και 
την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η Εταιρεία, διαχειρίζεται τις ανάγκες 
ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής 
παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών.  
 
Λειτουργικός κίνδυνος  
 
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και 
ελέγχων της εταιρίας καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. 
Τα συστήματα της εταιρίας ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως. 
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Κίνδυνος συμμόρφωσης  
 
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από 
πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της 
πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από τη 
Διοίκηση της Εταιρείας, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει η Μητρική της 
εταιρία.   
 
 
Κίνδυνος απώλειας φήμης  
 
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες της Εταιρείας που είτε 
αληθινή είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης, μείωση των εισοδημάτων και 
νομικές αγωγές εναντίον της Εταιρείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της 
εποπτείας που ασκείται από τη Διοίκηση και μέσω άλλων διαδικασιών με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου αυτού.  
 
Διαχείριση κεφαλαίου  
 
Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου από την Εταιρεία είναι η διατήρηση υγιών δεικτών 
κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τις εργασίες της και να μεγιστοποιεί την 
αξία προς τους μετόχους. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της δομή και προβαίνει σε 
αναπροσαρμογές ανάλογα με τις μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των 
κινδύνων που πηγάζουν από τις εργασίες της.  
 
 
4.  ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
 
Η Εταιρεία αναπτύσσεται στην αγορά των Κατεψυγμένων Ζυμών. 
 
Καθώς η δραστηριότητά της σχετίζεται με τον ευαίσθητο και πολύ σημαντικό τομέα της διατροφής, έχει 
θέσει πολύ υψηλά πρότυπα και η τήρηση των θεσμικών κανόνων αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη βάση 
της λειτουργίας της. Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί βασικό συστατικό του τρόπου λειτουργίας και 
ανάπτυξής της. 
 
Διαχείριση θεμάτων διαφάνειας και διαφθοράς 
 
Στην Εταιρεία εφαρμόζεται συγκεκριμένος «Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας», ο ίδιος που 
εφαρμόζεται και στη μητρική εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με 
αυτόν οι συναλλαγές της, οφείλουν να διενεργούνται με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό, σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία. Αναφορικά με θέματα διαφάνειας και διαφθοράς, υφίστανται 
συγκεκριμένοι κανόνες και αρχές για τη λήψη επιχειρηματικών δώρων και την αποφυγή δωροδοκίας και 
χρηματισμού από το σύνολο των εργαζομένων. 
 
Επιπρόσθετα, έχει θεσπιστεί Κώδικας Δεοντολογίας που διέπει τη διενέργεια προμηθειών ειδών και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται συγκεκριμένα πρότυπα και αρχές που καθορίζουν τη 
σχέση εργαζομένων και προμηθευτών αναφορικά με την προσφορά ή λήψη δώρων. Επιπλέον και οι ίδιοι 
οι προμηθευτές, οφείλουν να σέβονται και να τηρούν το σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας 
Προμηθευτών/Συνεργατών που έχει αναπτυχθεί και να συναλλάσσονται με την Εταιρεία μέσα στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο. Στόχος της Εταιρείας είναι να συναλλάσσεται με τους συμμετόχους της με τρόπο 
έντιμο και ορθό, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. 
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Υγιής ανταγωνισμός 
 
Η Εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, εφαρμόζει τον Κώδικα Επιχειρηματικής 
Δεοντολογίας του Ομίλου VIVARTIA και σέβεται πλήρως τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας. 
 
Απόσπασμα από τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Ομίλου VIVARTIA 
Η Εταιρεία προάγει τον υγιή και δίκαιο ανταγωνισμό και δεν εμπλέκεται σε αθέμιτες συζητήσεις και 
συμφωνίες ή σε πράξεις που αντιβαίνουν τα χρηστά ήθη και τους νόμους. Η Εταιρεία δεν υπεισέρχεται σε 
αθέμιτες συμφωνίες για διαμόρφωση τιμών, προσυμφωνημένους διαγωνισμούς, απόκτηση πελατών, 
κατανομή αγορών. Η Εταιρεία ακολουθώντας τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού, αποφεύγει των 
προώθηση των προϊόντων της μέσω της αθέμιτης διαφήμισης, σεβόμενη τις σχετικές διατάξεις της εθνικής 
και κοινοτικής νομοθεσίας. 
 
Υπευθυνότητα για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία  
 
Η  Εταιρεία, φροντίζει καθημερινά για τη διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού 
εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου προσφέρονται συνεχώς δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης 
και ανάδειξης των ικανοτήτων των εργαζομένων της. Στην Εταιρεία υιοθετείται και εφαρμόζεται ο 
Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του Ομίλου VIVARTIA.  
 
Βασικές αρχές και αξίες του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: 
Σεβόμαστε την αξιοπρέπεια και την τιμή όλων των ανθρώπων, ακολουθώντας αξιοκρατική προσέγγιση 
σε θέματα επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού και συνεργατών. Ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες και 
καινοτομίες σε ένα περιβάλλον ευελιξίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Δημιουργούμε και 
διατηρούμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.                        
 
 
Δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
 
Για την Εταιρεία, οι άνθρωποί της αποτελούν τον πολυτιμότερο πυλώνα ανάπτυξής της και δεσμεύεται 
να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου παρέχεται η δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη 
των ικανοτήτων τους, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την προσφορά τους. Στην Εταιρεία υιοθετείται 
και εφαρμόζεται ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του Oμίλου VIVARTIA. 
 
Απόσπασμα από τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του Ομίλου Εταιρειών VIVARTIA 
Η Εταιρεία σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και βοηθάει την τοπική, εθνική και παγκόσμια 
κοινωνία, ανάλογα με το αντικείμενο και την γεωγραφική της εξάπλωση. Σέβεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αντιτίθεται στην παιδική εργασία, δίνει ίσα δικαιώματα σε άνδρες και γυναίκες, στις 
εθνικές, θρησκευτικές και φυλετικές μειονότητες. Επιλέγει συνεργάτες που αποδέχονται τις ίδιες ηθικές 
αξίες. 

 
 
Κοινωνικές Δράσεις  
 
Η Εταιρεία ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. συμβάλλει στο πρόγραμμα δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας, με 
σεβασμό στην κοινωνία και το περιβάλλον μέσω της μητρικής της εταιρίας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. 
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5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη γίνονται με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού. 
(Παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των συναλλαγών αυτών στη Σημείωση 27 των Οικονομικών 
Καταστάσεων). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2021 

 

       

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
  Σημ.   31.12.2020   31.12.2019 

            
Πωλήσεις     18.004   17.121 
Κόστος Πωληθέντων 6    (15.290)   (15.002) 

Μικτό Κέρδος     2.714   2.119 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 6   (2.563)   (2.443) 
Λοιπά έσοδα  7   777   431 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 8   682   - 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 8   (4)   (4) 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων     1.607   103 

Φόροι εισοδήματος 9   (397)   (30) 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)     1.210   73 

            

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους (Β)     -   - 

            

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα (Α) + (Β)     1.210   73 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.   31.12.2020  31.12.2019 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
   Ενσώματα πάγια στοιχεία 10   3.913 4.215  
   Ασώματα πάγια στοιχεία 11   3 6 
   Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 12   80 80 
   Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 13   22 22 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 9   67 153 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού     4.085 4.476  
          

Κυκλοφορούν ενεργητικό          
   Αποθέματα 14   - - 
   Εμπορικές απαιτήσεις 15   12.515 12.479 
   Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 16   605 351 
   Χρηματικά διαθέσιμα 17   18 8 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού     13.138 12.838 

          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     17.223 17.314  

          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
μητρικής 

        

   Μετοχικό κεφάλαιο 18   1.737 1.737 
   Τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά 19   3.356 2.811 
   Κέρδη εις νέον     2.811 2.896 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     7.904 7.445 
          

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         
  Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 21   12 12 
   Επιχορηγήσεις 22   109 145 
   Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9   738 800 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων     859 957 
          

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
   Εμπορικές υποχρεώσεις 23   8.153 8.544 
   Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 24   284 - 
   Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

25   22 368 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     8.459 8.912 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

    17.222 17.314 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά)  
 
 
 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικά και 
Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

          

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020 1.737 2.811 2.897 7.445 
Διανεμηθέντα Μερίσματα   - (750) (750) 
Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες - - (750) (750) 
          
Κέρδη χρήσης  - - 1.210 1210 
          
Λοιπά συνολικά έσοδα  - - 0 0 
          
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2020 

1.737 2.811 3.357 7.905 

  

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019 2.496 2.811 2.824 8.131 
Επιστροφή Κεφαλαίου σε μετόχους (759) - - (759) 
Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες (759) - - (759) 
          
Κέρδη χρήσης  - - 73 73 
          
Λοιπά συνολικά έσοδα  - - (2) (2) 
          
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2019 

1.737 2.811 2.897 7.445 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά) 
  

  2020   2019 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη χρήσεως προ φόρων 1607   103 

Προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις 310   591 

Προβλέψεις 209   113 

Μερίσματα (682)   -  

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 4   4 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (36)   (36) 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης 

1412   775 

(Αύξηση)/Μείωση σε:       

Αποθέματα (209)   (112) 

Απαιτήσεις (324)   (627) 

Αύξηση/(Μείωση) σε:       

Υποχρεώσεις (πλην τραπεζών) (738)   1.047 

Μείον:       

Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (79)   (67) 

Τόκοι πληρωθέντες (3)   (3) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 59   1.013 

        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (5)   (274) 

Εισπράξεις Μερισμάτων 707     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 702   (274) 

        

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Μερίσματα Πληρωθέντα (750)   - 

    Επιστροφή Κεφαλαίου σε Μετόχους -   (759) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (750)   (759) 

        

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων 11   (20) 

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους 8   28 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους 19   8 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 



 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 

F - 17 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Η ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. («ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ») είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε και 
στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση: Δρόμος Α5-ΒΙΠΕΘ Σίνδου  – Θεσσαλονίκης – Τ.Κ 57022. 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η πώληση κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης-σφολιάτας. 

 
Βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, η διάρκεια ζωής  της ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε είναι τριάντα  (30) 
χρόνια αρχής γενομένης την καταχώρηση της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της 
Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης η οποία δύναται να παραταθεί κατόπιν 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 
Η Εταιρία είναι θυγατρική της Εταιρίας «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ» με 
ποσοστό συμμετοχής 51% και του Ομίλου VIVARTIA, ο οποίος κατέχει ποσοστό 51% των 
εκδομένων μετοχών αυτής. Το υπόλοιπο ποσοστό 49% ανήκει στον επιχειρηματία Μιχαήλ 
Αραμπατζή του Κωνσταντίνου. 

 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία απασχολούσε 2 
εργαζομένους. 
 

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
2.1. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 
31 Δεκεμβρίου 2020 και έχουν συνταχθεί  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και 
μεθόδους αποτίμησης που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, προσαρμοσμένων με 
τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. για τις χρήσεις που άρχισαν την 
1η  Ιανουαρίου 2020. 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή 
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
τρέχουσες αξίες, και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α). 
 

Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων 
κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων 
λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών 
αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές 
καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στις «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της 
Διοίκησης» στη Σημείωση 3. 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 26 Αυγούστου 2021. Επισημαίνεται ότι 
οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Εταιρείας. 
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2.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών 
καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 
 

(α) Συμμετοχές σε Θυγατρικές και Συγγενείς: Οι συμμετοχές της Εταιρείας στις συνδεμένες 
επιχειρήσεις της αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
Ζημίες απομείωσης ορίζεται η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας. Οι εύλογες αξίες 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία 
οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων 
συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
απομείωση. Τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε 
σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, τότε η ζημία απομείωσης 
μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένης 
οικονομικής κατάστασης γιατί είναι θυγατρική της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ABEE, η οποία και συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 

(β) Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης  και Μετατροπή ξένων νομισμάτων: Το νόμισμα 
λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα 
μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα 
νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα 
προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν  τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
 
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από  την 
αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στις 
συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, εξαιρουμένων των συναλλαγών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών που απεικονίζονται στη καθαρή θέση.   
 

(γ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά 
οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα 
παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την 
αναγνώριση του εσόδου. 
 
Πώληση αγαθών 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων  πωλήσεων 
και του αναλογούντα ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί 
κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 
 
Τόκοι 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 

 
      Μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψής τους έχει 

εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των εταιρειών που το διανέμουν. 
 
(δ) Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα γήπεδα, κτίρια και μηχανήματα και εξοπλισμός, 

αποτιμώνται στο ιστορικό  κόστος (τεκμαρτό κόστος βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 1) μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης τους. Τα μεταφορικά μέσα καθώς και 
τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.  
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Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 
πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων 
εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα ή 
μειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.  
 
Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την 
απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση 
τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από την  απομάκρυνση ενός παγίου περιλαμβάνονται 
στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία απομακρύνεται το εν λόγω πάγιο. 
 
 

 (ε) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι 
αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.  

 
Κατηγορία Ωφέλιμη Ζωή 
  
Κτίρια 50-60 έτη 
Μηχανήματα και Εξοπλισμός 5-25 έτη 
Μεταφορικά Μέσα 6-9 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4-8 έτη 

 
 
(ζ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:  

 
(i) Μη χρηματοοικονομικά  στοιχεία ενεργητικού: Με την εξαίρεση της υπεραξίας, η οποία 
ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων 
μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Όταν η λογιστική 
αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία 
απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται 
ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα 
πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα 
πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 
οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού 
στοιχείου. Η αξία χρήσης, είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και 
από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης 
ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού 
ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν 
ξεχωριστά. 
 
(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις 
απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο 
πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η 
αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες 
που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων 
που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:  
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί 
σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την 
ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1),  
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• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά 
μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και  
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης 
κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3). 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται 
στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της 
διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.  
 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών 
ροών και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται 
χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού. 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του Προτύπου για τα στοιχεία του ενεργητικού 
από συμβάσεις, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις, υπολογίζοντας τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην περίπτωση 
αυτήν, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές 
ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη 
διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα 
ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με βάση την φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και 
λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα για 
μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. 

 
(η) Αποθέματα:  

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος των αποθεμάτων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία 
της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία 
κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα 
σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  
 

(θ) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων 
εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα 
ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων 
πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές 
γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών 
οικονομικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με τους πελάτες με 
κανονικούς όρους και με αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης εξήντα ημέρες από την αποστολή 
των εμπορευμάτων. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς 
απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται 
κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους 
πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην 
υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη 
διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την 
είσπραξή της.    

 
 
 
 



 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 

F - 21 
 

(ι) Χρηματοοικονομικά Μέσα: Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση 
ή έναν συμμετοχικό τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση. 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρεία καθίσταται 
ένας εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 
στοιχείου, ή όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) 
αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η υποχρέωση που 
καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα 
χρηματοδότησης και επιμετρώνται με βάση την τιμή συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία προσθέτοντας 
το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος, 

 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και 

 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων. 

Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη 
διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των 
συμβατικών ταμειακών ροών τους. 

Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και 
τα οποία αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπά 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα», «Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Χρηματοοικονομικά 
έσοδα», εκτός από την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων που περιλαμβάνεται εντός των 
λειτουργικών αποτελεσμάτων.  
 

(κ) Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού: Ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η 
ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 

 το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, 
δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, και 

 εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται 
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 

Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές 
που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται 
στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται. 
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Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία 
αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των 
στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών 
μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά.  
 

(λ) Ταξινόμηση και επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων: Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις δύναται να ταξινομηθούν κατά την αρχική αναγνώριση ως αποτιμώμενες στην εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια. 

(α) Η ταξινόμηση αντιστρέφει ή μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις επιδράσεις της λογιστικής 
ασυνέπειας (accounting mismatch) που θα προέκυπτε αν η υποχρέωση είχε αποτιμηθεί στο 
αποσβεσμένο κόστος. 

(β) Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων οι οποίες διαχειρίζονται ή 
αξιολογούνται ως προς την απόδοσή τους στην βάση της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές 
διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας. 

(γ)  Η χρηματοοικονομική υποχρέωση περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο το οποίο ταξινομείται 
και αποτιμάται διακεκριμένα. 

 

(μ) Μέθοδοι Επιμέτρησης Εύλογης Αξίας Χρηματοοικονομικών στοιχείων:  Οι εύλογες αξίες των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 
είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης χωρίς να 
αφαιρούνται τα έξοδα πώλησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται με τη χρήση γενικά αποδεκτών τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων 
συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται, μοντέλα αποτίμησης παραγώγων και 
προεξόφληση ταμειακών ροών. 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ευρέως αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης για την εκτίμηση της εύλογης 
αξίας συνηθισμένων προϊόντων, όπως δικαιώματα και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και 
συναλλάγματος. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε σχετικές μετρήσεις της αγοράς 
(επιτόκια, τιμές μετοχών κ.λπ.) κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. Τεχνικές αποτίμησης χρησιμοποιούνται, επίσης, και για την αποτίμηση μη 
διαπραγματεύσιμων συμμετοχικών τίτλων, καθώς και παραγώγων με υποκείμενο μη 
διαπραγματεύσιμους συμμετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή οι τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται είναι περισσότερο πολύπλοκες και εκτός από δεδομένα της αγοράς, 
ενσωματώνουν υποθέσεις και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές ταμειακές ροές του τίτλου. Οι 
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές βασίζονται στις καλύτερες εκτιμήσεις της Διοίκησης και το 
προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο της αγοράς για ένα μέσο με τα ίδια χαρακτηριστικά και 
κινδύνους. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αξίες που προκύπτουν από τις ευρέως αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης 
συμμετοχικών τίτλων προσαρμόζονται για να αντανακλούν παράγοντες που οι συμμετέχοντες στην 
αγορά λαμβάνουν υπόψη τους κατά την εκτίμηση της αξίας ενός τίτλου, όπως επιχειρηματικός 
κίνδυνος και κίνδυνος εμπορευσιμότητας. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών 
μέσων, που αποτιμώνται με τη χρήση μοντέλων αποτίμησης, περιγράφεται ακολούθως. Τα μοντέλα 
αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις της Εταιρείας σχετικά με τις παραδοχές που θα χρησιμοποιούσε 
ένας επενδυτής στην αποτίμηση της εύλογης αξίας και επιλέγονται βάσει των ειδικών 
χαρακτηριστικών κάθε επένδυσης. 
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Η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς των 
οικονομικών καταστάσεων διενεργεί τους απαιτούμενους υπολογισμούς αναφορικά με τον 
προσδιορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών της μέσων. Οι επενδύσεις που αφορούν 
σε εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού αποτιμώνται με βάση τις 
χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών αυτών. Οι επενδύσεις που αφορούν σε μη εισηγμένες μετοχές 
αποτιμώνται με βάση γενικά αποδεκτά μοντέλα αποτίμησης τα οποία άλλοτε περιλαμβάνουν 
δεδομένα βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία αγοράς και άλλοτε βασισμένα σε μη παρατηρήσιμα 
στοιχεία 

. 
(ν) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής 

ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. 
 
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από 
μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται 
ανωτέρω. 
 

(ξ) Παροχές στο Προσωπικό:  

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από 
παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε 
περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο 
κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε 
επιστροφή. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης 
περιλαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές που 
καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά την λήξη της απασχόλησης ως αντάλλαγμα της 
υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για παροχές συνταξιοδότησης αφορούν τόσο 
προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο 
στην περίοδο που αφορά. Τα προγράμματα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από τη Εταιρεία 
χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών σε ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά 
ασφαλιστικά ιδρύματα. 

 

(α) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς 
Φορείς (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική 
υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη 
στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών στα Ταμεία. Η πληρωτέα εισφορά από τη Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων 
εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, 
ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

(β) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (Μη χρηματοδοτούμενο) 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους 
αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων 
ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 
απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος 
συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του 
υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 
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Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή 
μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις 
καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 
αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης 
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της 
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της 
χρήσης 2020 το επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του iBoxx AA Corporate Overall 10+ 
EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο 
σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις παροχές 
προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες προβλέψεις. 

Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η 
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές Οι 
προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις 
συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος 
υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες 
πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή 
ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19R, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από 
τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων: 

 την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική 
εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 

 τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα 
αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 
υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 
χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, 

 την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερα εκ των 
ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή 
η τερματική παροχή, 

 λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 

 
(ο) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος):   

 
(i) Τρέχων φόρος εισοδήματος:  
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει 
των κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 
 
(ii) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε 
όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης μεταξύ της 
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές εκτός των ακόλουθων δυο περιπτώσεων:  
 

 Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της 
υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή, 
η οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε 
το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 
 
 
 



 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 

F - 25 
 

 Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις 
εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του 
ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και τη 
στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή 
ζημία. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 
διαφορές και μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο 
βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων 
φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 
 
Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, 
συγγενείς και συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, αναγνωρίζεται απαίτηση από 
αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα 
αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης 
οικονομικής θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους 
φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η 
υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 
νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής 
θέσης.  
 
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

(π) Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν 
στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο 
πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου 
παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές 
για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της 
μείωσης  της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο 
εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται στα 
αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση τη μικρότερη 
περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης.  

 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλα τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων 
αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την 
διάρκεια της μίσθωσης. 

 
(ρ) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα 
ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν. 

 
Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής 
των επιχορηγούμενων παγίων, αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων αποσβέσεων.  
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Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά  αυτών των εξόδων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την συστηματική συσχέτιση τους με τα επιχορηγούμενα 
έξοδα. 
    

(σ) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει 
παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι 
πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να 
εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 
προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να 
εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να 
εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος 
είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές 
ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις 
της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που 
σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που 
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η  εισροή οικονομικών ωφελειών είναι 
πιθανή.  
 

(τ) Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που 
έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας 
ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό « υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες 
που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών καταχωρούνται στην καθαρή θέση 
αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης. 
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2.3.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Η Εταιρεία στις Οικονομικές καταστάσεις έχει τηρήσει τις λογιστικές πολιτικές που 
χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, υιοθετώντας 
όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις 
που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2020. Στην παράγραφο (α) παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία 
έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 καθώς και τα 
πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2020, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα 
στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο (β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, 
είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα , Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2020 ή μεταγενέστερα.  

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

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

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

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. 
Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού 
Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η 
επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

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

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

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

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

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

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

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν  
στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον 
Covid -19 παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, 
οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 
δεν απαιτείται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος 
που σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που 
εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις 
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μισθώματος έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω 
εφαρμόζονται για παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν 
τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 
(β) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB),  αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε 
δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:  

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

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

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

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

 

 

 



 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 

F - 30 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 
Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος 
προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι 
οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η 
Ιουνίου 2022. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 
περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του 
Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των 
Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των 

απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του 
ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις 
λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

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

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

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα 
Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 
Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν 
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

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

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

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

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν 
τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 
αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την 
απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για 
τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) 
αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να 
υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν 
επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του 
δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν 
την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας 
οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών 
τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την 
αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο 
ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού 
που αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να 
βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη 
πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών 
σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών 
πολιτικών.  Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και 
Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι 
οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής 
πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται 
χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν 
αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 
 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει σε 
κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και 
παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που 
παρουσιάζονται στις κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται 
περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση 
με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 
 
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των 
οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 12 
μήνες έχουν ως κάτωθι: 
 
(α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που 
θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για 
κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε 
φορολογικούς ελέγχους.  
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται 
ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά 
από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, 
οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους 
φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 9.  

 
 (β) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες 
όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν  ότι η είσπραξη της σχετικής 
απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει 
σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε 
συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία των νομικών 
συμβούλων της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και 
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη 
Σημείωση 15.  
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(γ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η 
αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό 
επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών 
καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που 
χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε 
συνεχή επανεκτίμησή τους.  

 
(δ) Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι, οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την 
οικονομική θέση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις, είναι 
μια πολύπλοκη διαδικασία, που περιλαμβάνει κρίσεις, σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις 
διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις 
διερμηνείες, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση, ή μια μείωση, των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 26. 
 

(ε) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 
χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 
2.2 (ε). 

 
(στ) Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό 
της αξίας χρήσεως η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο 
ή την μονάδα ταμειακής ροής και να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να 
υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

 
 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας, δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα 
διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών 
και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική 
απόδοση της Εταιρείας.  
 

Η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων 
του Ομίλου VIVARTIA.  
 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 
τράπεζες, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους και μερίσματα πληρωτέα.  
 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς 
επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.  
 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται κυρίως από την μητρική εταιρεία  ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ η οποία  
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έχει υιοθετήσει την πολιτική των προκαθορισμένων πιστωτικών ορίων για τις εμπορικές της συναλλαγές. 
Τα θεσπισμένα αυτά όρια καθορίζονται βάσει ιστορικών στοιχείων και πληροφοριών που συλλέγει το 
τμήμα πιστωτικού ελέγχου και η τήρησή τους παρακολουθείται αυστηρά από την Διοίκηση της 
Εταιρείας. 
 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στις περιπτώσεις 
αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του με την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, σε 
πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε 
μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.  
 

 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και 
την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.  
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής 
παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 
καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών.  
 
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 
Δεκεμβρίου 2020 και 2019, για την Εταιρεία, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές 
συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές. Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνουν 
υποχρεώσεις με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ/VIVARTIA. 
 
 
 

 
 31-Δεκ-20 

 Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 

 1 έως 5 
έτη 

Πάνω από 
5 έτη 

 
293 -  - - 

Εμπορικές υποχρεώσεις 
Λοιπές υποχρεώσεις 22 284  - - 

Σύνολο 315 284   - - 
      

 31-Δεκ-19 

 Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 

 1 έως 5 
έτη 

Πάνω από 
5 έτη 

 
346 -  - - 

Εμπορικές υποχρεώσεις 
Λοιπές υποχρεώσεις 22 -  - - 

Σύνολο 368 -   - - 
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5. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν 2, 
(2019: 2). 
 
 

Το Κόστος Μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύεται ως εξής: 
 

 2020  2019 
 

53  53 
Μισθοί και Ημερομίσθια 
Εργοδοτικές εισφορές 13  13 
Λοιπά έξοδα προσωπικού 1  1 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης (σημείωση 20) 

1  1 

Έξοδα Μισθοδοσίας  68  68 

 
 
 
 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 

Κόστος πωλήσεων 
 
Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 
εξής: 

 2020  2019 
    

Κόστος Αποθεμάτων 15.081  14.890 
Προβλέψεις 209  112 

Σύνολο 15.290  15.002 

 
 
 

Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης 
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 

 2020  2019 
Μισθοδοσία  68  68 
Έξοδα Διαφήμισης και Προμήθειες πωλήσεων 2.058  1.657 
Αμοιβές Τρίτων 19  22 
Αποσβέσεις  310  591 
Έξοδα Ενοικίων 1  1 
Παροχές τρίτων 2  5 
Ασφάλιστρα 26  30 
Φόροι Τέλη 10  7 
Λοιπά 71  62 

Σύνολο 2.563  2.443 
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7.   ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

 2020  2019 
Επιχορηγήσεις 36  36 
Ενοίκια 395  395 
Λοιπά Έσοδα 346  - 

Σύνολο 777  431 

 
 
8.  ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) 
 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 2020  2019 
    

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (4)  (4) 
Σύνολο χρηματοοικονομικών 

εξόδων 
(4)  (4) 

    

Έσοδα από μερίσματα 682  - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών 

εσόδων 
682  - 

      

Καθαρά χρηματοοικονομικά 
έσοδα/(έξοδα) 

679  (4) 

 
 
 
9.   ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις ελληνικές 
επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2020 και 2019 είναι 24% . 

 
Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 
εξής: 
 
 2020  2019 

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος:    

- φόρος εισοδήματος χρήσεως 364  83 
  - αναπροσαρμογές που αφορούν  

9  28 
  φόρους εισοδήματος προηγ. χρήσεων  

  - Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 24  (81) 

Συνολικός φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 

397  30 

 
 



 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
 

F - 37 
 

Την 31/12/2020 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρ. 36 του Ν. 4174/2013, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για 
παράταση του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου 
ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η Εταιρεία υπάγεται στον 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο φορολογικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί για 
τις χρήσεις 2014 έως 2019 βάσει των διατάξεων του Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1.  
 
Για τη χρήση 2020, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό, προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση.  
Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η ΑΛΕΣΙΣ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές 
αρχές για τις χρήσεις 2015 έως και 2020. 
 
Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή 
του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 
 

 2020  2019 

    

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων εισοδήματος 1.607  103 
    

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον  ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή (2020: 24%, 2019: 24%) 

386  25 

Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις προηγουμένων 
χρήσεων 

9  28 

Φορολογική επίδραση από αλλαγή συντελεστών -  (28) 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 

2  5 

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων  

397  30 

 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 
αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει 
του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμένεται να ισχύσει στις χρήσεις κατά τις οποίες θα 
ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν οι αναβαλλόμενοι φόροι.. 
 

 1-Ιαν-20  
(Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 
αποτελέσματα  

 31-Δεκ-
20 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/ 
(υποχρέωση): 

     

Αποζημιώσεις προσωπικού 3  -  3 
Ενσώματα πάγια στοιχεία (766)  54  (712) 
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 83  (81)  2 
Λοιπά 33  3  36 
Σύνολο  (647)  (24)   (671) 
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 1-Ιαν-19  
(Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 
αποτελέσματα  

 31-Δεκ-
19 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/ 
(υποχρέωση): 

     

Αποζημιώσεις προσωπικού 2  -  3 
Ενσώματα πάγια στοιχεία (868)  103  (765) 
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 100  (17)  83 
Λοιπά 38  (5)  33 
Σύνολο  (728)  81   (647) 
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10. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 
 
 

 Γήπεδα  Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

 
Μηχανήματα 

και 
εξοπλισμός 

 Μεταφορικά 
μέσα 

 
Έπιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

 Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ            

1η  Ιανουαρίου 2020 151  3.538  7.145  29  1.713  12.576 
Προσθήκες     5  -  -  5 
Μεταφορές  -  -  -      - 
Πωλήσεις/διαγραφές -  -  -  -  -  - 
31η Δεκεμβρίου 2020 151  3.538  7.150  29  1.713  12.581 

            

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ            

1η  Ιανουαρίου 2020 -  (954)  (5.666)  (29)  (1.712)  (8.360) 
Αποσβέσεις χρήσεως -  (62)  (246)  -  -  (307) 
Πωλήσεις/διαγραφές -  -   -  -  -  - 
31η Δεκεμβρίου 2020 -  (1.015)  (5.912)  (29)  (1.712)  (8.667) 

                  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ  
151 

 
2.523 

 
1.238 

 
- 

 
1 

 
3.913 

31η Δεκεμβρίου 2020      
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 Γήπεδα  
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
 

Μηχανήματα 
και 

εξοπλισμός 
 

Μεταφορικά 
μέσα 

 
Έπιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

  Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ             
1η  Ιανουαρίου 2019 151  3.532  7.144  29  1.713   12.568 
Προσθήκες   6  1  -  -   7 
Μεταφορές  -  -  -       - 
Πωλήσεις/διαγραφές -  -  -  -  -   - 
31η Δεκεμβρίου 2019 151  3.538  7.145  29  1.713   12.576 
             
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ             
1η  Ιανουαρίου 2019 -  (893)  (5.404)  (29)  (1.712)   (8.038) 
Αποσβέσεις χρήσεως -  (61)  (262)  -  -   (323) 
Πωλήσεις/διαγραφές -  -   -  -  -   - 
31η Δεκεμβρίου 2019 -  (954)  (5.666)  (29)  (1.712)   (8.361) 
 
 

            

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ  
151 

 
2.584 

 
1.479 

 
- 

 
1 

  
4.215 

31η Δεκεμβρίου 2019       
 
 
 
 
 

 
 

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, 
κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.   
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11. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 
Τα ασώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 Ασώματα  Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ    

1η  Ιανουαρίου 2020 277  277 

Προσθήκες -  - 
Πωλήσεις/διαγραφές -  - 

31η Δεκεμβρίου 2020 277  277 
    

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ    

1η  Ιανουαρίου 2020 (271)  (271) 

Αποσβέσεις χρήσεως (3)  (3) 
Πωλήσεις/διαγραφές -  - 

31η Δεκεμβρίου 2020 (274)  (274) 

      

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ  
3  3 

31η Δεκεμβρίου 2020 
 
 

 Ασώματα  Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ    
1η  Ιανουαρίου 2019 11  11 
Προσθήκες 266  266 
Πωλήσεις/διαγραφές -  - 
31η Δεκεμβρίου 2019 277  277 
    
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ    
1η  Ιανουαρίου 2019 (2)  (2) 
Αποσβέσεις χρήσεως (269)  (269) 
Πωλήσεις/διαγραφές -  - 
31η Δεκεμβρίου 2019 (271)  (271) 
 
 

   

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ  
31η Δεκεμβρίου 2019 

6  6 
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12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
 31/12/2020  31/12/2019 
    
BULZYMCO LTD (μτχ κεφάλαιο) 80  80 

 
Στις 7 Οκτωβρίου 2008 ιδρύθηκε η καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική BULZYMCO LTD με έδρα την 
Κύπρο. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 80 χιλ. ευρώ και 
αποτελείται από 80 χιλ. μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη 1 ευρώ. Σκοπός της εταιρείας, είναι η  
με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε εταιρείες που εδρεύουν στην Βουλγαρία και η ίδρυση 
εταιρειών στην Βουλγαρία, οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιουσδήποτε σκοπούς.  
 
Η BULZYMCO LTD με τη σειρά της, συμμετείχε στη σύσταση της εταιρείας ALESIS 
BULGARIA EOOD, η οποία ιδρύθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2008 με έδρα τη Βουλγαρία με  ποσοστό 
συμμετοχής 100%. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 80 χιλ. ευρώ και 
αποτελείται από 800 μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη 100 ευρώ. Σκοπός της εταιρείας είναι 1) 
η βιομηχανική παραγωγή πάσης φύσεως ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, τυποποιημένων 
ή μη καθώς και παντός συναφούς προς τα ανωτέρω είδη και η εμπορία αυτών 2) η επεξεργασία και 
κατεργασία πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην αρτοζαχαροπλαστική και η εμπορία αυτών 
και 3) η παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων που έχουν ως κύρια βάση τα άλευρα και η εμπορία 
αυτών. 
 
13.   ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως. 
 

 31/12/2020  31/12/2019 
Λοιπές απαιτήσεις 22  22 

 
 
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν δοθείσες εγγυήσεις σε τρίτους, οι οποίες δεν πρόκειται να επιστραφούν 
την επόμενη χρήση. 
 
 
14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
 Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2020  31/12/2019 

Α’ ύλες και αναλώσιμα 148  102 

Εμπορεύματα -  33 
    

Μείον: Προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων (148)  (135) 

Σύνολο -  - 
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Η κίνηση των προβλέψεων για απαξίωση αποθεμάτων για τη διάρκεια των χρήσεων που 
έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 έχει ως εξής: 

 
 31/12/2020  31/12/2019 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  (135)  (143) 

Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως (208)  (135) 
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα  πρόβλεψη 195  143 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου (148)  (135) 
 
 
  

15.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 

 Κατά την 31.12.2020 οι εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε € 12.515 (2019: € 12.479). 
 
 
 
 

16. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 

 2020  2019 

Προκαταβληθέντες φόροι εισοδήματος -  11 

ΦΠΑ εισπρακτέος 597  290 
Προπληρωμένα έξοδα 7  6 
Λοιπά 1  44 

Σύνολο 605  351 
 
 
 

17. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
της εταιρίας έχουν ως ακολούθως: 
 

 2020  2019 
Καταθέσεις σε τράπεζες     
 - καταθέσεις όψεως 18  8 

Σύνολο 18  8 
 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία 
επιτόκια καταθέσεων τραπεζών.  
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18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Την 31η Δεκεμβρίου 2020 , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 1.737.348,24  
και αποτελείται από 1.996.952 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας  €0,87 η κάθε μία.  

 
19. ΤΑΚΤΙΚΟ,  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Τακτικό Αποθεματικό:  Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες 
υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις 
ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου.  Κατά την διάρκεια 
της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.  
 
Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων και λοιπά ειδικά αποθεματικά: Τα 
αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα 
οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων, (υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά, 
αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται.  

 
 
 

20. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Εντός του 2020, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή 
μερίσματος ύψους € 750. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προχωρεί σε πρόταση 
διανομής μερίσματος, από τα κέρδη της χρήσης 2020, για το συγκεκριμένο θέμα θα αποφασίσει 
η Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
 

21.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 
 

(a) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και 
ανήλθαν σε € 13  (€ 13 για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019). 
 

 (β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 
συνταξιοδότησής τους. Tο ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα 
έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του 
εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν 
δικαιούνται αποζημίωση. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης 
καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20.  
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την 
καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. 
Πρόκειται για μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined 
benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση (ταξινομημένη στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης και ανήλθε 
την 31η  Δεκεμβρίου 2020 σε € 12 (2019: € 12).  
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Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης των προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

 31/12/2020 
 2020   2019 

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 
1η Ιανουαρίου 

12  9 

Τρέχον κόστος απασχόλησης  1  3 
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 
31η Δεκεμβρίου 

12  12 

 
 

Βασικές υποθέσεις:  2020  2019 
Προεξοφλητικό επιτόκιο  0,90%  1,15% 
Ποσοστό αύξησης αμοιβών 1,80%  1,80% 
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 1,50%  1,50% 

 
 Οι παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκαν από τη Διοίκηση σε συνεργασία με ανεξάρτητο 

αναλογιστή που εκπόνησε την αναλογιστική μελέτη.  
 
 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων είναι το 
επιτόκιο προεξόφλησης και η αναμενόμενη μεταβολή των μισθών. Ο ακόλουθος πίνακας 
παρουσιάζει συνοπτικά τις επιδράσεις στην αναλογιστική υποχρέωση από τυχόν μεταβολές 
των εν λόγω παραδοχών. 
 

 
Προεξοφλητικό 

επιτόκιο 
 0,5%   -0,5% 

Αύξηση/(μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών (1)  1 
 

 
Μελλοντικές αυξήσεις 

μισθών 
 0,5%   -0,5% 

Αύξηση/(μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών 1  (1) 
 

 
 
 
22.    ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και 2019  ήταν ως κάτωθι: 
 

 2020  2019 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  145  181 
Αποσβέσεις (36)  (36) 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 109  145 
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23. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 2020  2019 
 

8.153  8.544 
Προμηθευτές 

Σύνολο 8.153  8.544 

 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζεται 
εντός διαστήματος 90 ημερών. 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 

 
Οι φόροι εισοδήματος της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2020  31/12/2019 
 

284  - 
Τρέχον Φόρος περιόδου 
Σύνολο 284  - 

 
 
 
 
25. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Το ποσό που απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο ισολογισμό αναλύεται ως κάτωθι: 
 

 2020  2019 

Φόροι, πλην φόρου εισοδήματος, πληρωτέοι 1  1 
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 3  3 
Δεδουλευμένα έξοδα 17  364 

Σύνολο 22  368 

 
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός 
και συνήθως διακανονίζονται εντός διαστήματος 90 ημερών. 

 
 

26. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

(α) Δικαστικές υποθέσεις: 
 

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας 
τους. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις 
αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην 
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της. 
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(β) Δεσμεύσεις: 

 
 (i)  Εγγυήσεις: 

 
Η Εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν είχε  ενδεχόμενες υποχρεώσεις από  
εγγυήσεις. 

 
 

(ii) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα: 
 

Την 31η Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία δεν διέθετε  συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης 
που αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών οι οποίες να λήγουν μέσα στα 
επόμενα χρόνια . 

 
(iii) Κεφαλαιακές δεσμεύσεις: 

 
Την 31η Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιακές δεσμεύσεις.   

 
 
 
 
27.      ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

(Ι) Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη  
 
Η Εταιρεία έχει συμμετοχές σε  συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 12. Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ και κατά 
συνέπεια του Ομίλου VIVARTIA και ως εκ τούτου, συνδέεται με την μητρική της καθώς 
και με τις άλλες θυγατρικές αυτών.   
 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς 
και οι συναλλαγές της Εταιρείας κατά κατηγορία συνδεδεμένων προσώπων και κατά φύση 
συναλλαγής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
  

18.400 17.516 Πωλήσεις αγαθών και λοιπά έσοδα προς/από 
συνδεδεμένες Ομίλου Μπάρμπα Στάθη 
Χρεώσεις τόκων και μερίσματα από/προς θυγατρικές 682 - 

Σύνολο 19.082 17.516 
      

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεμένες 
Ομίλου Μπάρμπα Στάθη 

12.514 12.522 

Εμπορικές απαιτήσεις & διαθέσιμα από συνδεδεμένες 
Ομίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

5 3 

Σύνολο 12.519 12.525 
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  31/12/2020 31/12/2019 

  
15.294 14.978 Αγορές αγαθών από συνδεδεμένες Ομίλου  

Μπάρμπα Στάθη 
Αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένες  Ομίλου  

1.039 901 
Μπάρμπα Στάθη 
Αγορές υπηρεσιών & παγίων από συνδεδεμένες  

696 820 
Ομίλου M.I.G. 

Σύνολο 17.028 16.699 

      
Εμπορικές & λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
Ομίλου Μπάρμπα Στάθη 

7.860 8.198 

Εμπορικές & λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
Ομίλου M.I.G. 

204 218 

Σύνολο 8.064 8.416 
 
 
Οι πωλήσεις και οι παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες εταιρείες γίνονται σε κανονικές 
τιμές αγοράς.  Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η 
τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις 
παραπάνω απαιτήσεις. Για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία δεν 
έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται 
από συνδεδεμένες εταιρείες. 
 

(ΙΙ) Παροχές προς τη διοίκηση 
 
Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς τα στελέχη 
Ανώτατης Διοίκησης, τα οποία, κατείχαν το σχετικό αξίωμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
 
 
 

28. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Το 2021 ξεκίνησε με την πανδημία του COVID-19 να συνεχίζει να πλήττει, με αλλεπάλληλα 
κύματα μετάδοσης, τόσο την παγκόσμια όσο και την εγχώρια οικονομία αυξάνοντας την 
αβεβαιότητα και συμπιέζοντας τις αρχικές μακροοικονομικές εκτιμήσεις για το 2021 
 
Ο προσδιορισμός της διάρκειας και του εύρους των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, ενέχει 
σημαντική αβεβαιότητα και δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, καθώς 
εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως την εξέλιξη της πορείας της πανδημίας μετά την 
κυριαρχία των επιθετικότερων μορφών μεταλλάξεων, τον βαθμό αποκατάστασης της τουριστικής 
κίνησης, το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας τους επόμενους μήνες, το 
ρυθμό ανάκαμψης, ιδιαίτερα των πληγεισών  επιχειρήσεις, και το ρυθμό επενδύσεων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Στη βάση αυτή, ανακύπτουν πιθανοί παράγοντες κινδύνου δυνάμενοι να επηρεάσουν 
την Εταιρεία.  
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αξιολογώντας συνεχώς όλα τα νέα δεδομένα, λαμβάνει μέτρα 
αντιμετώπισης προκειμένου να περιορίσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στη λειτουργία, 
χρηματοοικονομική απόδοση και τη θέση της, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας και ανάπτυξής της.  
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Για το υπόλοιπο του έτους, λόγω της αβεβαιότητας ως προς την πορεία της πανδημίας είναι 
δύσκολο να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την πορεία των πωλήσεων. Βασικοί παράγοντες, όπως 
είναι ενδεικτικά η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η πορεία του τουρισμού, η ένταση του 
4ου κύματος της πανδημίας και η περαιτέρω επίδραση στα μακροοικονομικά μεγέθη της 
οικονομίας της χώρας, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας των 
πωλήσεων. Παρ’ όλα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι, την μέχρι τώρα πορεία των πωλήσεων, οι 
αρχικές εκτιμήσεις της εταιρείας είναι ότι οι πωλήσεις θα είναι βελτιωμένες σε σχέση με το  2020. 
 
Αντίστοιχα, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, εφαρμόστηκαν στην Εταιρεία μέτρα 
περιορισμού του λειτουργικού κόστους, (δαπάνες διαφήμισης, διοίκησης κλπ.), τα οποία 
αναπροσαρμόζονται με βάση τις νέες εξελίξεις και δεδομένα αγοράς.  
 
Στην βάση των ανωτέρω γεγονότων, παραδοχών και εκτιμήσεων, που βασίζονται στις έως σήμερα 
διαθέσιμες πληροφορίες,  αναμένεται στην Εταιρεία  αύξηση του «EBITDA» του και για την χρήση 
2021 σε σχέση με το 2020. 
 
Σημειώνεται ωστόσο ότι καθώς η υγειονομική κρίση είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι ανωτέρω 
εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. 
Με βάση το βασικό σενάριο εξόδου από την πανδημία και επιστροφής στην κανονικότητα, η 
εταιρία εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν ουσιώδη θέματα ρευστότητας. 
 
 

Θεσσαλονίκη,  26 Αυγούστου 2021 
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