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 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 31/12/2019 
 
 
 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της «UNILOG A.E.» την 30
η
 Ιουνίου 2020 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.unilog.gr.  Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευόμενα  στον τύπο συνοπτικά οικονομικά 

στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν 

την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευόμενα  στον τύπο συνοπτικά 

οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 
 

Αθήνα, 30
η
 Ιουνίου 2020 

 

 
 

Εκ των μελών Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Σύμβουλος 
 
 
 
 

  

   
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 



UNILOG SA - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2019-31/12/2019 

 

2 

 

Περιεχόμενα 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ..................................................................................................................................... 4 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ................................................................................................................ 8 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ................................................................................................................................................ 8 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ .........................................................................................................12 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ..............................................................................................................................13 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ .....................................................................................................................................................14 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ................................................................................15 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ....................................................................................................................................... 15 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .............................................................................................. 15 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ................................................................................................................................................ 15 

4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ....................................................................................................................................... 23 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019 ............................................................................ 23 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ......................................................................................................................................................... 28 

5.1 Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων ........................................................................................................................................ 28 

5.2 Πιστωτικός κίνδυνος ................................................................................................................................................................ 28 

5.3 Κίνδυνος ρευστότητας ............................................................................................................................................................. 28 

5.4 Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων ....................................... 28 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. ... 28 

5.5 Κίνδυνος αγοράς ..................................................................................................................................................................... 28 

6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................................ 29 

6.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις .................................................................................................................................................... 29 

6.2. Δικαίωμα χρήσης ..................................................................................................................................................................... 29 

6.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία ...................................................................................................................................................... 30 

6.4. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ................................................................................................................................. 31 

6.5. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ...................................................................................................................................... 31 

6.6. Αποθέματα .............................................................................................................................................................................. 31 

6.7. Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις ........................................................................................................................................... 31 

6.8. Λοιπές απαιτήσεις ................................................................................................................................................................... 32 

6.9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα .......................................................................................................................................... 32 

6.10. Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού ............................................................................................................................. 32 

6.11. Μετοχικό κεφάλαιο ................................................................................................................................................................... 32 

6.12. Αποθεματικά κεφάλαια ............................................................................................................................................................ 32 

6.13. Δάνεια και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ............................................................................................................. 33 

6.14. Leasing και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων ........................................................................................................ 33 

6.15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία .................................................................................. 33 

6.16. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ................................................................................................................................... 34 

6.17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις..................................................................................................................................... 34 

6.18. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις.................................................................................................................................... 34 

6.19. Ασφαλιστικοί οργανισμοί ......................................................................................................................................................... 34 

6.20. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ................................................................................................................................... 35 

6.21. Πωλήσεις ................................................................................................................................................................................. 35 

6.22. Κόστος πωληθέντων ............................................................................................................................................................... 35 

6.23. Έξοδα διοίκησης και διάθεσης ................................................................................................................................................. 35 

6.24. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης ................................................................................................................................... 36 

6.25. Χρηματοοικονομικά έσοδα ....................................................................................................................................................... 36 

6.26. Χρηματοοικονομικά έξοδα ....................................................................................................................................................... 37 



UNILOG SA - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2019-31/12/2019 

 

3 

 

6.27. Φόρος εισοδήματος ................................................................................................................................................................. 37 

6.28. Βασικά Κέρδη/ζημιές ανά Μετοχή ............................................................................................................................................ 37 

7. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ .................................................................................................. 37 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ..................................................................................................................................................... 37 

8. ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ .................................................................................................................................................... 37 

9. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ .......................................................................................................................................................................... 37 

10. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ......................................................................... 37 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................................... 37 

12. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ........................................................................................................................................................ 38 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      



UNILOG SA - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2019-31/12/2019 

 

4 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Προς την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
«UNILOG A.E.» 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3554701000 
(Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44382/01ΔΤ/Β/99/88) 
Εταιρική Χρήση: 01.01.2019 – 31.12.2019 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε, μαζί με την παρούσα έκθεση, τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 

και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών. Αυτές οι 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 150 του ΚΝ 4548/2018 περί 

ανωνύμων εταιρειών  και παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας μας για την περίοδο 01/01/2019 - 

31/12/2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) με αναλυτικές αναφορές 

στα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και στη διάρθρωση του οικονομικού αποτελέσματος της εταιρείας. 

 
1. Οικονομική Θέση της Εταιρείας. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας παρά τη συνεχιζόμενη επιδεινούμενη κρίση υπήρξαν ικανοποιητικά ειδικά σε ότι 

αφορά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, συγκριτικά με αυτά της προηγούμενης χρήσης όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν για τις εν λόγω χρήσεις.  

Παραθέτουμε παρακάτω αναλυτικά τα σχετικά οικονομικά στοιχεία : 

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2019, έχει ως ακολούθως: 

• Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2019 ανέρχεται σε ποσό 15.557.757,64 Ευρώ έναντι ποσού 

15.541.257,67  της προηγούμενης χρήσης. 

• Ο κύκλος εργασιών κατά την 31/12/2019 ανέρχεται σε 8.692.468,62 Ευρώ έναντι 9.084.153,70 Ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης και 

• το Αποτέλεσμα της 31/12/2019 είναι θετικό  και ανέρχεται στο ύψος των 16.499,97 Ευρώ έναντι του 

αποτελέσματος στις 31/12/2018  που ανερχόταν στις 22.414,39 Ευρώ.  

Η Εταιρεία για την άμεση ικανοποίηση των πελατών της και την αντιμετώπιση του μεγάλου και διαρκώς 

εντεινόμενου ανταγωνισμού, είναι υποχρεωμένη να διατηρεί αυξημένη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και 

ετοιμότητα για να ανταποκριθεί σε κάθε ζήτηση. Η Εταιρεία, δε διανέμει μέρισμα μέχρι την κάλυψη των ζημιών από 

προηγούμενες χρήσεις. Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της χρήσης 2019, 

παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας. 

Α. Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

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

 Καθαρά κέρδη (ζημίες) προ φόρων / πωλήσεις    0,19% 0,25% 

 Καθαρά κέρδη (ζημίες) μετά φόρους / πωλήσεις    0,19% 0,25% 
 

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσμα προ και μετά φόρων σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

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

 Καθαρά κέρδη (ζημίες) προ φόρων / Ίδια κεφάλαια    0,11%   0,14% 
 

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα αποτελέσματα χρήσης προ φόρων σαν ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων. 
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1/1-

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

 Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις    22,18%   23,79% 
 

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα μικτά κέρδη της χρήσης ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

 
Β. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 

31.12.2019   31.12.2018 

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία/Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων    11,25%  9,64% 

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό των στοιχείων άμεσης ρευστότητας επί του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων. 

31.12.2019   31.12.2018 

Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 123,10% 117,55% 
 

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της οικονομικής μονάδος. 

31.12.2019   31.12.2018 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  51,82%  50,28% 

 
Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδας. 

 

 

2. Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2019 που καλύπτουν την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες και 

την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), όπως 

αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, 

όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB H IASB έχει εκδώσει μια 

σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την 

εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των 

λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

Επίσης, η εταιρεία στην κλειόμενη περίοδο έκανε ανακατατάξεις ορισμένων κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης 

προκειμένου να είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης χρήσης. 

 
3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι αυτές που αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις της Εταιρείας (Νotes) 

που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019 και θα αναρτηθούν στο site της. 
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4. Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα. 
 

5. Κτήρια και Εγκαταστάσεις.  

Η Εταιρεία στεγάζεται σε εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο Αττικής – θέση Γκονέτσες συνολικής επιφάνειας 
12.396,06 τ.μ. σε οικόπεδο 21.150,02 τ.μ.. Επίσης έχει ακίνητα στο Λιβάδι Αράχωβας και στη Βάρη Αττικής. 
 

6. Υποκαταστήματα. 

Η Εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα στη Πυλαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Γεωργικής Σχολής, στο κτίριο της ΤΝΤ 
ΣΚΑΙΠΑΚ Ε.Π.Ε.. Επίσης, έχει υποκαταστήματα στο κτίριο της εταιρείας INTERSYS A.E., θέση Ντοροβατέζα, 
υποκατάστημα στο ΒΙΠΑ Μαρκόπουλου, αποθήκη στο κτίριο της εταιρείας ΔΗΛΟΣ Α.Ε, θέση Γκονέτσα 
Μαρκόπουλου και γραφείο επί της οδού Σκουφά 5-7, Αθήνα. 
 

7. Απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρά. 9 του άρθρου 16 

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί στην απόκτηση ιδίων μετοχών. 
 
 

8. Υπόλοιπα και Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. 
 

9. Περιβαλλοντικά ζητήματα  

Η Εταιρεία ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων και συμμορφώνεται με κάθε σχετική νομοθεσία ενώ καταβάλει κάθε προσπάθεια για 
τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων της σε φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειες. 
 

10. Εργασιακά ζητήματα  

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την εργατική νομοθεσία και τις αρχές και δικαιώματα στην εργασία βάση 
των σχετικών διεθνών Διακηρύξεων εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και φροντίζει για την ασφάλεια και υγιεινή 
των εργαζομένων της.  
 

11. Διαχείριση χρηματοοικονομικών και λοιπών κινδύνων 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους από την Εταιρεία ώστε 
να περιορισθούν ή/και να απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω: 
 
α) συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα χαμηλός καθώς το μεγάλο μέρος των εισαγωγών- αγορών 
από την εταιρεία (πρώτων υλών- εμπορευμάτων κ.τ.λ.) διενεργείται σε Ευρώ αλλά και άλλο μέρος σε άλλα 
νομίσματα για τα οποία όπως εκτιμάται από την εταιρεία δεν υπάρχει σοβαρός συναλλαγματικός κίνδυνος. 
 
β) πιστωτικός κίνδυνος  
Η Εταιρεία φροντίζει να αντιμετωπίσει τους υπαρκτούς πιστωτικούς κινδύνους, με επικέντρωση των πωλήσεων της 
σε αξιόπιστους και φερέγγυους πελάτες, με τους οποίους υφίσταται μακροχρόνια συνεργασία. Περεταίρω η 
Εταιρεία έχει υιοθετήσει αυστηρά κριτήρια υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας για το σύνολο των συναλλασσόμενων 
με αυτήν και ελέγχει σε διαρκή βάση και θέτει υπό αξιολόγηση την τήρηση των εν λόγω κριτηρίων. Στη βάση αυτή 
και σε συνάρτηση με την υφιστάμενη εμπειρία και την διαρκή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε 
πελάτη- συναλλασσόμενου με την Εταιρεία εκτιμάται ότι ο εν λόγω κίνδυνος είναι σχετικά μικρός και σε κάθε 
περίπτωση ελεγχόμενος από την Εταιρεία. 
 
γ) κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. 
Κύριο μέλημα της διοίκησης είναι η εφαρμογή ενός κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και 
εγκεκριμένων ορίων χρηματοδοτήσεων. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε ελεγχόμενα επίπεδα με επαρκή 
διαθέσιμα και αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύματα. 
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δ) κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολών των επιτοκίων 
Τα λειτουργικά έσοδα από ταμειακές ροές της εταιρείας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις μεταβολές των 
επιτοκίων αφού η εταιρεία έχει υψηλό δανεισμό. 
 
ε) κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερου κλίματος οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η τεχνογνωσία της, σε συνδυασμό με την 
έρευνα, ανάπτυξη και δημιουργία νέων προϊόντων, την βοηθούν να είναι διαρκώς ανταγωνιστική και να διασφαλίζει 
την παρουσία της στην αγορά που δραστηριοποιείται. Πάντως ο εν λόγω κίνδυνος εξαιτίας των συνθηκών 
αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατούν κατά την παρούσα χρονική στιγμή στην εγχώρια αγορά είναι 
υπαρκτός και είναι πιθανόν να επηρεάσει τις πωλήσεις της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση. 
 
στ) κίνδυνος αύξησης των τιμών των εμπορευμάτων- υπηρεσιών 
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού η Εταιρεία προσαρμόζει ανάλογα την γενικότερη εμπορική πολιτική της, 
ώστε με τους συγκεκριμένους τρόπους ο εν λόγω κίνδυνος να καθίσταται ελεγχόμενος και να μετακυλύεται, στο 
μέτρο που αυτό είναι δυνατό, η όποια αύξηση των τιμών (εμπορευμάτων κ.λ.π) στον τελικό πελάτη. 
 

12. Διανομή αποτελεσμάτων της χρήσης και Ίδια Κεφάλαια 

Τα κέρδη της χρήσης μετά φόρων ανέρχονται σε Ευρώ 16.499,97. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει το ποσό αυτό 
να μεταφερθεί σε χρέωση του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον» προς βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας. Έτσι το υπόλοιπο των κερδών εις νέον διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 15.557.757,64. 
 
 

13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία χρηματοοικονομικής θέσης 

Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες, για την 
πώληση του ακινήτου στην 2

η
 οδό Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου και την μακροχρόνια μίσθωση του. 

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία  τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας θα βελτιωθούν σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο 
βραχυπρόθεσμος δανεισμός θα μετατραπεί σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο με σταθερό επιτόκιο το οποίο 
θα επιφέρει σημαντική αύξηση στα προ φόρων κέρδη, καθώς θα μειωθούν τα κονδύλια των αποσβέσεων και τον 
τόκων. Επίσης η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στον ήδη υπάρχοντα  χώρο 
για τον οποίο θα υπάρχει μακροχρόνια μίσθωση με δικαίωμα εξαγοράς και των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο 
τέλος της μίσθωσης. Η κατασκευή αυτή θα συμβάλει κατά πολύ στην περαιτέρω μείωση των εξόδων διοίκησης και 
διάθεσης  της εταιρείας και η οποία θα είναι εμφανής από την μεθεπόμενη χρήση. 
Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η διοίκηση δηλώνει ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα της χρήσης 
2019 και ευελπιστεί πως με την ολοκλήρωση των πακέτων μεταρρυθμίσεων και αναδιοργάνωσης της εταιρείας, θα 
ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της καθώς και τα οικονομικά μεγέθη της από την επόμενη 
χρήση και έπειτα. Ευελπιστεί δε πως ο κύκλος εργασιών θα είναι ελαφρώς αυξημένος το 2020 και πολύ 
περισσότερος στην χρήση 2021, καθώς έχουν υπογραφεί συμφωνίες  με πελάτες οι οποίοι θα συμβάλλουν κατά 
στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας. 
Αναφορικά με το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, 
κατά το χρόνο σύνταξης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειομένης χρήσης δεν μπορεί να αξιολογηθεί 
η συνολική επίπτωση στα μεγέθη της, η οποία θα εξαρτηθεί από την διάρκεια της πανδημίας, αλλά και από τις 
γενικότερες συνθήκες που θα έχουν δημιουργηθεί στο σύνολο της οικονομίας. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις, αξιολογεί και λαμβάνει όποια μέτρα απαιτούνται 
για τον περιορισμό των επιπτώσεων, την προστασία των εργαζομένων και τη διατήρηση των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων σε ικανοποιητικά επίπεδα προκειμένου να μην επηρεαστεί σημαντικά και στο μέτρο του δυνατού η 
οικονομική κατάσταση και οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας. 
Σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι και την ημερομηνία 
που συντάχθηκε η παρούσα έκθεση δεν υφίστανται άλλα μεταγενέστερα γεγονότα πλην του παραπάνω που να 
χρήζουν αναγνώρισης ή γνωστοποίησης στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.   
 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Unilog Α.Ε. 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Unilog Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από 
την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που  μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής 
μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας Unilog Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 
 
1. Δεν πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση  της αποτίμησης σε εύλογη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων και 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που 
προβλέπονται  από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, είναι 
πιθανό η αξία με την οποία εμφανίζονται οι ενσώματες ακινητοποιήσεις  και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις 
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις να έχει μεταβληθεί, λόγω της μεταβολής των συνθηκών, σε σχέση με 
την περίοδο που έγινε η τελευταία αποτίμηση τους. Λόγω των ανωτέρω διατηρούμε επιφύλαξη για την εύλογη 
αξία με την οποία εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια 
κεφάλαια και στα αποτελέσματα της κλειόμενης  και των προηγούμενων χρήσεων.    
 
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, δεν πραγματοποιήθηκε επαναϋπολογισμός  των παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, το ύψος της οποίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 45 χιλ. Εξαιτίας του 
γεγονότος αυτού διατηρούμε επιφύλαξη για την εύλογη αξία με την οποία εμφανίζεται στις οικονομικές 
καταστάσεις, καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα της κλειόμενης 
χρήσεως. 
 
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 γνώμη με 
επιφύλαξη. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 6.23 επί των οικονομικών καταστάσεων σχετικά με την ταξινόμηση και 
παρουσίαση των εξόδων διοίκησης. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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Άλλο Θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2018 ελέγχθηκαν 
από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Λογιστής εξέδωσε την από  30.05.2019 έκθεση 
ελέγχου με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

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

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

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

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

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

τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 

διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις 

ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο 

σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 

εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 

λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

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

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 

για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε 

απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 

πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου. 

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

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

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

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

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

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

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

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

αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
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γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

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

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

αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

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

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

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

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

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

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

σημειώνουμε ότι: 

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

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

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία Unilog  Α.Ε. και το περιβάλλον της, 

δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου  

 
 

Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε. 

Ιφιγενείας 3-5, Μεταμόρφωση, 14451 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 33 

Σπυρίδων Μήλιος  

Α.Μ. ΕΛΤΕ 2784 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

    31/12/2019 31/12/2018 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημείωση      

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.1 25.211.094,65 25.631.348,14 

Δικαίωμα χρήσης 6.2 562.306,19 0,00 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.3 4.765.128,21 4.800.408,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.4 161.455,16 23.119,35 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.5 105.934,74 95.887,68 

    30.805.918,95 30.550.763,17 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Αποθέματα 6.6 0,00 2.653,22 

Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις 6.7 2.322.311,34 1.849.022,89 

Λοιπές απαιτήσεις 6.8 684.608,54 566.997,45 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

  5.100,00 5.100,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.9 484.769,57 487.454,26 

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 6.10 406.517,98 347.328,01 

    3.903.307,43 3.258.555,83 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων    34.709.226,38 33.809.319,00 

        

        

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 6.11 1.299.900,00 1.299.900,00 

Αποθεματικά  εύλογης αξίας 6.12 9.358.512,07 9.358.512,07 

Λοιπά αποθεματικά- Επιχορηγήσεις 6.12 1.163.182,64 1.163.182,64 

Αποτελέσματα εις νέον   3.736.162,93 3.719.662,96 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   15.557.757,64 15.541.257,67 

        

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Δάνεια 6.13 10.389.105,53 11.130.005,08 

Ομολογιακά δάνεια 6.13 435.407,29 204.134,38 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   233.021,64 233.021,64 

Leasing- Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.14 412.052,36 174.261,50 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

6.15 45.522,35 45.522,35 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.16 103.610,33 0,00 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   11.618.719,50 11.786.944,95 

        

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.17 2.860.171,96 3.208.061,78 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.13 895.408,44 864.436,01 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 6.14 179.599,07 0,00 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.18 759.877,47 233.605,62 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 6.19 310.176,86 266.946,61 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.20 2.527.515,44 1.908.066,36 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   7.532.749,24 6.481.116,38 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   19.151.468,74 18.268.061,33 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   34.709.226,38 33.809.319,00 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

    
1/1/2019-

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

  Σημείωση      

Πωλήσεις 6.21 8.692.468,62 9.084.153,70 

Κόστος πωληθέντων 6.22 -6.764.182,49 -6.922.791,01 

Μικτό Κέρδος   1.928.286,13 2.161.362,69 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  6.24 40.630,85 140.387,33 

Έξοδα διοίκησης 6.23 -796.268,32 -1.009.181,67 

Έξοδα διάθεσης 6.23 -545.185,74 -597.195,00 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  6.24 -61.256,18 -71.854,91 
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων 

  
566.206,74 623.518,45 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.25 71,22 382,16 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.26 -549.777,99 -601.486,22 

Κέρδη προ φόρων   16.499,97 22.414,39 

 Φόρος εισοδήματος 6.27 0,00 0,00 

Κέρδη μετά από φόρους 6.28 16.499,97 22.414,39 
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε 
Eυρώ)    

  0,7857 1,0674 

 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ    

1/1/2019-
31/12/2019 

1/1/2018-
31/12/2018 

        
Καθαρά κέρδη περιόδου 16.499,97 22.414,39 
        
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά 
φόρων   0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 16.499,97 22.414,39 

 
 
 

Αθήνα, 30  Ιουνίου 2020 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος του Δ.Σ. 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος λογιστηρίου 

 
 
 
 

  

   
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

ΑΔΤ ΑΟ067096 Α.Δ.Τ. ΑΕ041383 Α.Δ.Τ. ΑΒ308881 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

  
Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Αποθεματικά 

Επιχορηγήσ

εις Ν 

3299/04 

Αποτελέσματα 

σε νέο 
Σύνολο 

            

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2018 1.299.900,00  5.745.634,11  1.163.182,64  3.924.215,34  12.132.932,09  

Αντισταθμιση Αξίας Απαιτήσεων  0,00 0,00 0,00 -226.966,76 -226.966,76 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

χρήσης 1/1-31/12/2018 0,00 3.612.877,96 0,00 22.414,38 3.635.292,34 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2018 1.299.900,00  9.358.512,07  1.163.182,64  3.719.662,96  15.541.257,67  

            

            

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2019 1.299.900,00  9.358.512,07  1.163.182,64  3.719.662,96  15.541.257,67  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

χρήσης 1/1-31/12/2019 0,00 0,00 0,00 16.499,97 16.499,97 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2019 1.299.900,00  9.358.512,07  1.163.182,64  3.736.162,93  15.557.757,64  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

 

Έμμεση μέθοδος 
1/1 - 

31/12/2019 
1/1 - 

31/12/2018 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων 16.499,97 22.414,38 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις 681.816,81 652.309,34 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 0,00 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 549.777,99 601.486,22 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

    

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 2.653,22 13.377,48 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -660.136,57 425.892,71 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 903.908,91 211.900,55 
Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -549.777,99 -422.981,75 
Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 -82.839,64 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 944.742,34 1.421.559,29 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -144.328,71 -978.557,60 

Τόκοι εισπραχθέντες 71,22 382,16 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -144.257,49 -978.175,44 

      

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Λήψη Δανείων(εισπράξεις μείον εξοφλήσεις) -803.169,54 -398.828,59 

Πληρωμές για επιστροφή κεφαλαίου  0,00 0,00 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) -803.169,54 -398.828,59 
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
περιόδου  
(α)+(β)+(γ) 

-2.684,69 44.555,26 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 487.454,26 442.899,00 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 484.769,57 487.454,26 

 
 
 
 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος του Δ.Σ. 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος λογιστηρίου 

 
 
 
 

  

   
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

ΑΔΤ ΑΟ067096 Α.Δ.Τ. ΑΕ041383 Α.Δ.Τ. ΑΒ308881 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
Η Εταιρεία «UNILOG A.E.» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις 
σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την 
περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019. 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα αποθηκεύσεων και διανομών αγαθών- Logistics. Η Εταιρεία έχει τη 
μορφή ανώνυμης εταιρείας και είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση 2

η
 οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, 

Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Το site αυτής είναι www.unilog.gr και δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30.06.2020. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.unilog.gr  
 
 
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
Οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από τη 
Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 
συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων και την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΑ ορίζεται από τους σχετικούς 
κανονισμούς που εκδίδει η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίας και λειτουργίας της 
εταιρείας. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 

Η  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιμήσεων,  αρχών  και   
παραδοχών  οι  οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίμηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  
ενδεχόμενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονομικές 
καταστάσεις.   

Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών  της 
Εταιρείας.  

Οι  παρούσες οικονομικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τη  δίκαιη  εικόνα  της  χρηματοοικονομικής  κατάστασης  
της  επιχείρησης  κατά  την ημερομηνία σύνταξής τους. 

Η Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση, επαναταξινόμησε ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης για να είναι 

ομοειδή και συγκρίσιμα. 

 

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν 
εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 
3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του οικονομικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Το νόμισμα παρουσίασης των ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων είναι το Ευρώ, το οποίο είναι και το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας. 
(β) Παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα στο νόμισμα λειτουργίας 
Η αρχική αναγνώριση στο νόμισμα λειτουργίας, μιας συναλλαγής σε ξένο νόμισμα, γίνεται με την εφαρμογή, στο 
ποσό του ξένου νομίσματος, της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας και του 
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ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Η ημερομηνία της συναλλαγής είναι η ημερομηνία που η 
συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 

- τα σε ξένο νόμισμα, χρηματικά στοιχεία, μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος 

- τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται 
με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής και 

- τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 

 
Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 
3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες με 
τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις τους. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες 
τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 
αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην 
ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:  
 

Κτίρια- εγκαταστάσεις κτιρίων 10-50  έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός      10-25 έτη 
Μεταφορικά μέσα 5- 15 έτη 
Μηχανογραφικός εξοπλισμός 3-5 έτη 
Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός 10-25 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο 
στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 
 
3.3 Εκτιμώμενη απομείωση της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
Η Εταιρεία με εξαίρεση την υπεραξία η οποία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση, διενεργεί τον σχετικό 
έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεων, όταν τα γεγονότα, ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη 
απομείωσης. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόμενα σε 
υπολογισμούς της αξίας χρήσης. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης οι εκτιμώμενες μελλοντικές ροές 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός συντελεστή προεξόφλησης. 
Ο προσδιορισμός των μελλοντικών ροών γίνεται μετά από εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις της διοίκησης για το 
επίπεδο της μελλοντικής κερδοφορίας καθώς και αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών στην αγορά. Οι βασικές 
παραδοχές που χρησιμοποιούνται σχετίζονται με τους παρακάτω παράγοντες. 
Επιτόκιο προεξόφλησης, μεγέθη πωλήσεων επόμενης πενταετίας, Περιθώριο μικτού κέρδους, ποσοστό ανάπτυξης 
μετά την πενταετία. 
Οι ανωτέρω υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων. 
 
3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν άδειες λογισμικού (software) και μεθόδους και πρακτικές GDP & GMP στο 
φάρμακο. Οι άδειες λογισμικού αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία 
υπολογίζεται έως 10 χρόνια. Οι μέθοδοι και πρακτικές GDP & GMP στο φάρμακο αναγνωρίστηκαν αρχικά στο 
κόστος κτήσεως και μεταγενέστερα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία. 
 
3.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
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ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 
καθαρής τιμής πώλησης (εύλογη αξία του στοιχείου ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης) και της αξίας λόγω 
χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της άμεσα ανακτημένης αξίας 
του υποκειμένου παγίου συνιστά ζημιά απομείωσης. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια 
κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές 
ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). 
 
3.6 Χρηματοοικονομικά Μέσα  
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη 
οικονομική οντότητα.  
Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  
Από την 1 Ιανουαρίου 2018, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική 
αναγνώριση, ως μεταγενέστερα επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις συμβατικές ταμειακές ροές των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο.  
Η εταιρεία αρχικά αποτιμά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο αποσβεσμένο κόστος του, και 
μεταγενέστερα με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Τα 
κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, 
τροποποιείται ή απομειώνεται. 
 
 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας που είναι καταχωρημένα στο αποσβέσιμο κόστος 
περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:  
- στο αποσβεσμένο κόστος  
- στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων  
- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  
Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία με τα κέρδη ή ζημιές από την αποτίμηση αυτών να 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα 
μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές την 
αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους και καταθέσεις προθεσμίας. 
 
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα αναφορικά 
με το κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως:  
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλα τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές που είναι απαιτητές 
σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει, προεξοφλημένες με 
βάση το κατά προσέγγιση αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα 
επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του χρηματοοικονομικού μέσου έχει 
αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, 
ανεξάρτητα από το πότε προέκυψε η αθέτηση.  
Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη 
προσέγγιση για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό 
κίνδυνο. 
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Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 
μέρος μίας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) αποαναγνωρίζεται όταν:  

 τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,  

 η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 
αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σημαντική 
καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης, ή  

 η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε 
(α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό είτε 
 (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο 
του συγκεκριμένου στοιχείου.  

Όταν η Εταιρεία μεταβιβάζει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών ροών από ένα περιουσιακό στοιχείο ή συνάπτει 
σύμβαση μεταβίβασης, αξιολογεί την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας 
του περιουσιακού στοιχείου. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η συνδεδεμένη υποχρέωση επιμετρώνται 
σε βάση που αντανακλά τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που έχει διατηρήσει η Εταιρεία.  
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου. 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά κατά την ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία η 
Εταιρεία γίνεται αντισυμβαλλόμενο μέρος, βάσει των συμβατικών όρων του χρηματοοικονομικού μέσου.   
Η Εταιρεία προβαίνει σε διακοπή αναγνώρισης μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης όταν οι συμβατικές 
υποχρεώσεις της εκπληρωθούν, ακυρωθούν ή εκπνεύσουν. 
Όπου η υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη, από τον ίδιο δανειστή με 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιωδώς, μια τέτοια 
ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας 
υποχρέωσης, και η διαφορά των αντίστοιχων ποσών αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, όταν και μόνον όταν, η Εταιρεία έχει το νομικό 
δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και προτίθεται, είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση, είτε να ρευστοποιήσει τα 
περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 
Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά 
μέσα:  Δανειακές, εμπορικές, φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις. 
Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν τυχόν άμεσα 
συνδεμένα με τις συναλλαγές κόστη.  Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτές οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
 
3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.. Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών 
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  
 
3.8 Δανεισμός 
Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται 
μειωμένο με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγή. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πραγματοποιείται. 
Τα κόστη δανεισμού που σχετίζονται με την αγορά ή κατασκευή ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο χρειάζεται 
μία σημαντική περίοδο ώστε να καταστεί διαθέσιμο προς χρήση κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους κτήσης 
του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του παγίου και μετά οι τόκοι 
του δανείου βαρύνουν τα αποτελέσματα. 
Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες εκτός από τις περιπτώσεις που η εταιρεία έχει το 
δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων.  
 
3.9 Φορολογία εισοδήματος  - αναβαλλόμενη φορολογία 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος και 
του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων.   
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Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα 
φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη 
εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή 
εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το 
τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να 
συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να 
πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά 
υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της μεθόδου 
της υποχρέωσης.  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική 
άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά 
διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να 
εκπέσουν. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα 
υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. 
Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το 
ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα 
γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε 
σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζημία. Για συναλλαγές και άλλα 
γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσμάτων (είτε 
στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική 
άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 
3.10 Παροχές στο προσωπικό 
Βραχυπρόθεσμες παροχές:  
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους περιλαμβάνουν: 

 Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 
 Βραχύχρονες αποζημιωμένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με 

αποδοχές, όταν οι απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της 
χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία 

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. 
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 
Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα: 

 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης 
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται 
να τις χορηγήσει.  Όταν οι παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς 
πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια 
απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των 
εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά 
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της 
Οικονομικής Θέσης, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων 
ή των κρατικών ομολόγων.  
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση. 
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νομική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την 
ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για 
την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που 
αναμένεται να καταβληθεί. 
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Οι κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές 
που αφορούν τα προσδιορισμένα προγράμματα παροχών. Η εταιρεία λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία 
των μελλοντικών ροών για νομικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, 
απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για 
την ημερομηνία της κάθε Οικονομικής Θέσης. Αυξήσεις ή μειώσεις σε αυτές τις κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις 
για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσματα κάθε χρήσης. 
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί αποζημιώσεων του προσωπικού, 
προσδιορίζεται από αναλογιστή και λογιστικοποιείται με πίστωση σχετικού λογαριασμού πρόβλεψης. 
 
3.11 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

 υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων 
 είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 
 το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η 
πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 
μπορεί να είναι μικρή. 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίμησης της 
διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις 
τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη 
υποχρέωση. 
 
3.12 Μισθώσεις 
Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη προσέγγιση καταχωρίζοντας, κατά την 
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής, δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου με ποσό που ισούται με την υποχρέωση 
από τη μίσθωση, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δουλευμένων μισθωμάτων που 
αφορούν την εν λόγω μίσθωση. Η συγκριτική πληροφόρηση δεν έχει επαναδιατυπωθεί και εξακολουθεί να 
γνωστοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. 
 
α) Όταν η Εταιρεία είναι μισθωτής 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και μια υποχρέωση μίσθωσης κατά την 
έναρξη της μίσθωσης. Το δικαίωμα χρήσης αρχικά αποτιμάται στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει το ποσό της 
αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης μίσθωσης, τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την έναρξη ή πριν από την έναρξη της μίσθωσης. 
Μετά την αρχική αναγνώριση, το δικαίωμα χρήσης αποτιμάται στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις τυχόν 
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης και προσαρμοσμένο κατά την τυχόν επανεκτίμηση της 
υποχρέωσης από τη μίσθωση. 
Το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου μίσθωσης, 
εκτός και εάν στην σύμβαση προβλέπεται μεταβίβαση της κυριότητας του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου 
στην Εταιρεία στο τέλος της περιόδου μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται στην 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Επιπλέον, το δικαίωμα χρήσης ελέγχεται για 
ζημίες απομείωσης, εάν υπάρχουν, και προσαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αναπροσαρμογή της 
υποχρέωσης μίσθωσης. 
Η υποχρέωση μίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των μελλοντικών 
υπολειπόμενων πληρωμών μισθωμάτων. Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα 
χρησιμοποιεί το μέσο επιτόκιο δανεισμού επιχειρηματικών δανείων της ΕΚΤ.  
Οι πληρωμές μισθωμάτων που περιλαμβάνονται στην αποτίμηση της υποχρέωσης από μισθώσεις περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα: 
- σταθερές πληρωμές,  
- μεταβλητές πληρωμές που εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο, 
- ποσά που αναμένεται να καταβληθούν βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας, 
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η υποχρέωση από τη μίσθωση μειώνεται με τις καταβολές 
των µισθωµάτων, αυξάνεται με το χρηµατοοικονοµικό έξοδο και επανεκτιμάται για τυχόν επανεκτιμήσεις ή 
τροποποιήσεις της μίσθωσης. 
Επανεκτίμηση γίνεται όταν υπάρχει μεταβολή στις μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων που μπορεί να προκύπτουν 
από τη μεταβολή ενός δείκτη ή εάν υπάρχει μια μεταβολή στην εκτίμηση της Εταιρείας για το ποσό που αναμένεται 
να καταβληθεί για μια εγγύηση υπολειμματικής αξίας, μεταβολή στη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης και μεταβολή 
στην εκτίμηση άσκησης του δικαιώματος αγοράς του υποκείμενου στοιχείου, εφόσον υπάρχει. Όταν η υποχρέωση 
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μίσθωσης αναπροσαρμόζεται, γίνεται και αντίστοιχη προσαρμογή στη λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης ή 
καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν η λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης μειωθεί στο μηδέν. 
Σύμφωνα με την πολιτική που επέλεξε να εφαρμόσει η Εταιρεία, το δικαίωμα χρήσης αναγνωρίζεται στα σε 
διακριτή γραμμή στις Οικονομικές καταστάσεις με τίτλο «Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων» και η 
υποχρέωση μίσθωσης στα κονδύλια «Leasing- Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» και διακριτά από τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων».  
Η Εταιρεία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης που παρέχει το ΔΠΧΑ 16 και να μην αναγνωρίζει δικαίωμα 
χρήσης και υποχρέωση μίσθωσης για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή για 
μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας (αξίας μικρότερης των € 5.000 όταν 
είναι καινούργιο). 
 
β) Όταν η Εταιρεία είναι εκμισθωτής  
i. Χρηματοδοτικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες η Εταιρεία 
λειτουργεί ως εκμισθωτής, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων, που προβλέπει η σύμβαση μίσθωσης, 
καταχωρείται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η διαφορά, μεταξύ της παρούσας αξίας 
(καθαρή επένδυση) των μισθωμάτων και του συνολικού ποσού των μισθωμάτων, αναγνωρίζεται ως μη 
δεδουλευμένος τόκος και εμφανίζεται αφαιρετικά των απαιτήσεων. Οι εισπράξεις των μισθωμάτων μειώνουν τη 
συνολική απαίτηση από μισθώματα, ενώ το χρηματοοικονομικό έσοδο αναγνωρίζεται με τη μέθοδο του 
δεδουλευμένου. Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους, σύμφωνα 
με το ΔΠΧΑ 9. Η εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
ii. Λειτουργικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρεία κατατάσσει το μισθωμένο πάγιο 
ως στοιχείο του ενεργητικού, διενεργώντας αποσβέσεις με βάση την ωφέλιμη ζωή του. Τα ποσά των μισθωμάτων, 
που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου αναγνωρίζονται ως έσοδα, στην κατηγορία λοιπά έσοδα, με 
τη μέθοδο του δεδουλευμένου. 
Όταν η Εταιρεία είναι ενδιάμεσος εκμισθωτής, αξιολογεί την κατάταξη της υπεκμίσθωσης κάνοντας αναφορά στο 
δικαίωμα χρήσης της κύριας μίσθωσης, δηλαδή η Εταιρεία συγκρίνει τους όρους της κύριας μίσθωσης με αυτούς 
της υπεκμίσθωσης. Αντίθετα, εάν η κύρια μίσθωση είναι μια βραχυπρόθεσμη μίσθωση στην οποία η Εταιρεία 
εφαρμόζει την εξαίρεση που περιγράφεται παραπάνω, τότε κατατάσσει την υπεκμίσθωση ως λειτουργική μίσθωση. 
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα ποσά των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στην υπεκμίσθωση του 
μισθωμένου παγίου ως έσοδα, στην κατηγορία λοιπά έσοδα, με τη μέθοδο του δεδουλευμένου. 
Η εταιρεία εκμισθώνει με βραχυπρόθεσμη μίσθωση (ετήσια) ακίνητα ως υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και σε 
άλλες περιοχές. 
 
3.13 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία παροχής υπηρεσιών, καθαρή από τους ανακτώμενους φόρους, 
εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Η παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία παραδίδει τις υπηρεσίες στους πελάτες, και γίνεται 
αποδεκτή από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

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

 Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, κατά την ημερομηνία έγκρισής τους από τα αρμόδια 
όργανα των εταιρειών που συνήθως είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 

Τα έξοδα και οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 
 
3.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή 
στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοικήσεως της 
εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα 1ου βαθμού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις 
οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών διενεργούνται με τους ίδιους 
οικονομικούς όρους, που διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη κατά την ίδια χρονική 
στιγμή. 
 
3.15 Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την 
ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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3.16 Κέρδη ανά μετοχή 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών 
μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των τυχόν κοινών 
μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές. 
 
3.17 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και 
υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία 
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και 
εξόδων.  
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 
συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων 
πληροφοριών. 
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με 
βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων 
και εξόδων αφορούν: 
 

 Φόροι εισοδήματος 
Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του 
φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει 
εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι 
διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για 
αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
Η εταιρεία εκτιμά επίσης την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του 
οποίου αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
Η επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών 
στοιχείων αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο με τον οποίο η 
εταιρεία αναμένει, κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών του.  
 

 Εξέταση για τυχόν απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των ασώματων και 
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων του μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετικός 
έλεγχος απομείωσης προκειμένου να προσδιοριστεί η ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Ανακτήσιμη 
αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης του (αν 
υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του.  
 

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά 
το τέλος της περιόδου αναφοράς των συννημένων οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι 
ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των 
εν λόγω στοιχείων. 
 

 Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από απαιτήσεις από πελάτες και συμβατικά 
περιουσιακά στοιχεία  

Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά 
περιουσιακά στοιχεία.  
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς τη ζημιά που 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των 
πελατών, δεν είναι πρακτικό να εξετάζεται η εισπραξιμότητα του κάθε λογαριασμού ξεχωριστά, και ως εκ τούτου, 
σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλες οι απαιτήσεις εκτιμώνται με βάση 
ιστορικές τάσεις. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε 
χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της 
σχηματισθείσας πρόβλεψης.  
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4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα.  
Στην χρήση 2019 η Εταιρεία υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες 
τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν 
εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη 
χρήση 2019. 
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019 

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

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

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

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

αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 

μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Το περιουσιακό στοιχείο κατά την 

αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης µίσθωσης, τις αρχικές 

άµεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές µισθωµάτων και την εκτίµηση κόστους από την υποχρέωση 

αποκατάστασης του στοιχείου. Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την 

παρούσα αξία των µελλοντικών υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την 

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

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

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόστηκε από τον την 

Εταιρεία εντός της αναφερόμενης περιόδου. Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή του 

προτύπου περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 6.2 των σημειώσεων. 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή 

και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

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

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

 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

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

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

προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  

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

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

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

επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 
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ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

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

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

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

προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  

 

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

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

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

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

δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Προγράμματος Παροχών.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

όριο περιουσιακού στοιχείου).  

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

 

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

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

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

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

προς την ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 

εξετάζεται: 
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• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι 

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

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

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

των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  

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

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

 

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

αποζημίωση» 

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

προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, που 

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

κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η 

τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει 

να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα από 

το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος 

καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία  

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

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

2018) 

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

πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

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

εξόδων, 

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

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

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

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

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

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

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

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

κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  
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Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις 

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

επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

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

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

 

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

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

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο 

νέος ορισµός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή 

ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναµενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων λαµβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν 

παραδείγµατα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σηµαντικής πληροφορίας. Ο ορισμός 

του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά 

πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος 

ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, 

Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι 

συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

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

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

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

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

εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες εξαιρέσεις στις 

απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Αναγνώριση και επιμέτρηση και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 

Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις 

υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της μεταρρύθμισης του 

διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 

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

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

Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

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

 

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

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 
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To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

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

παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

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

στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

 αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

 προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και  

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

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

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

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

εφαρµογής του νέου προτύπου την 1.1.2022. 

 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

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

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

τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι η 

παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή 

μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, 

μέλη ή συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία 

αποκτώµενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε 

ενδεικτικά παραδείγµατα. 

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

πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

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

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

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

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

λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
5.1 Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς 

σκοπούς, όπως επίσης και για αντιστάθμιση κινδύνων. Η χρησιμοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων από την 

εταιρεία επηρεάζει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση, την κερδοφορία και τις ταμειακές της ροές.  

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η Εταιρεία είναι κυρίως 
οι εξής:  

 Πιστωτικός Κίνδυνος  

 Κίνδυνος Αγοράς  

 Κίνδυνος Ρευστότητας 

 Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

 

 

5.2 Πιστωτικός κίνδυνος  
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος για ρευστά κεφάλαια (ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) θεωρείται αμελητέος, αφενός γιατί 

αφορά εύκολα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις και αφετέρου γιατί οι αντισυμβαλλόμενοι είναι αξιόπιστα τραπεζικά 

ιδρύματα που επιλέγονται με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα. 

 

 

5.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων. 

 

5.4 Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής 

των επιτοκίων. 

Πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε μεταβλητό επιτόκιο. 

 

5.5 Κίνδυνος αγοράς  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι 

μελλοντικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις 

εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς.  
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6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις τους επαναπροσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή τους. Επί των 
παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 

  Οικόπεδα 

κτίρια- Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
μέσα  

Έπιπλα & 

Σύνολο εγκαταστάσεις 
λοιπός 

εξοπλισμός 
 Λοιπός 

Εξοπλισμός  

Α. Αξίες Κτήσης             

              

Υπόλοιπα 1.1.2018 5.127.935,00 24.026.369,85 517.403,87 321.619,75 5.089.271,63 35.082.600,10 

Προσθήκες 0,00 0,00 212.400,30 61.249,36 55.468,54 329.118,20 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 5.127.935,00 24.026.369,85 729.804,17 382.869,11 5.144.740,17 35.411.718,30 

Προσθήκες 0,00 0,00 73.212,30 0,00 22.783,84 95.996,14 
Υπόλοιπα 
31.12.2019 5.127.935,00 24.026.369,85 803.016,47 382.869,11 5.167.524,01 35.507.714,44 

              

Β. Αποσβέσεις             

              

Υπόλοιπα 1.1.2018 0,00 4.086.302,58 337.600,11 79.234,01 4.664.749,88 9.167.886,58 

Αποσβέσεις 0,00 360.395,36 20.578,18 52.844,01 178.666,03 612.483,58 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπα 
31.12.2018 0,00 4.446.697,94 358.178,29 132.078,02 4.843.415,91 9.780.370,16 

Αποσβέσεις 0,00 360.395,57 27.753,98 59.649,70 68.450,38 516.249,63 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπα 
31.12.2019 0,00 4.807.093,51 385.932,27 191.727,72 4.911.866,29 10.296.619,79 

              
Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 
31.12.2018 5.127.935,00 19.579.671,91 371.625,88 250.791,09 301.324,26 25.631.348,14 

              
Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 
31.12.2019 5.127.935,00 19.219.276,34 417.084,20 191.141,39 255.657,72 25.211.094,65 

 
 
6.2. Δικαίωμα χρήσης 
 
Το κονδύλι απεικονίζει τον λογαριασμό των χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων οι οποίες σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α αναγνωρίζονται ως πάγια στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση.  
 

  

Δικαίωμα  

Σύνολο χρήσης 

Α. Αξίες Κτήσης     

      

Υπόλοιπα 1.1.2018 0,00 0,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 0,00 0,00 

Προσθήκες 644.261,01 644.261,01 

Ανακατάταξη κονδυλίων  0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2019 644.261,01 644.261,01 

      



UNILOG SA - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2019-31/12/2019 

 

30 

 

Β. Αποσβέσεις     

      

Υπόλοιπα 1.1.2018 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 81.954,82 81.954,82 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2019 81.954,82 81.954,82 

      

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 0,00 

      

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 31.12.2019 562.306,19 562.306,19 

 
Αρχικά το δικαίωμα χρήσης αποτιμήθηκε στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής αναγνώρισης 
της υποχρέωσης μίσθωσης και τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη ή πριν 
από την έναρξη της μίσθωσης. 
Το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου μίσθωσης. 
Η υποχρέωση μίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των μελλοντικών 
υπολειπόμενων πληρωμών μισθωμάτων. Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα 
χρησιμοποιεί μέσο επιτόκιο δανεισμού επιχειρηματικών δανείων της ΕΚΤ της ήτοι 4,34%. 
 
Από την προεξόφληση της υποχρέωσης μίσθωσης προέκυψαν τα εξής: 
 

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση μίσθωσης 312.531,03 

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση μίσθωσης 331.729,98 

μείον: πληρωμή μισθωμάτων 2019 -152.130,91 

Υπόλοιπο υποχρέωσης μίσθωσης 492.130,11 

Τόκος μισθώσεων σε αποτέλεσμα χρήσης 35.863,09 

αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης σε αποτέλεσμα 81.954,82 

 
 
6.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Το κονδύλι απεικονίζει την αξία των μεθόδων και πρακτικών GDP & GMP στο φάρμακο και των αδειών λογισμικού.  
Αναλύεται ως εξής: 

  

Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία 

Α. Αξίες Κτήσης   

Υπόλοιπα 1.1.2018 577.916,40 

Προσθήκες 4.450.010,59 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 5.027.926,99 

Προσθήκες 48.332,57 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2019 5.076.259,56 

    

Β. Αποσβέσεις   

    

Υπόλοιπα 1.1.2018 187.693,23 

Αποσβέσεις 39.825,76 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 227.518,99 
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Αποσβέσεις 83.612,36 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2019 311.131,35 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2018 4.800.408,00 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2019 4.765.128,21 

 
Η εταιρεία στην χρήση 2018 προέβη βάση κριτηρίων του Δ.Π.Χ.Α. 38 σε εκτίμηση στην εύλογη αξία των μεθόδων 
και πρακτικών GDP & GMP στο φάρμακο συνολικού ποσού € 3.612.877,96. 
 
 
6.4. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

Το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο σε διάστημα πέραν των 12 
μηνών, όπως επίσης, το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο σε 
διάστημα πέραν των 12 μηνών. Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος της Εταιρείας είναι η 
παρακάτω: 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

Προβλέψεις διαφορών 
φορολογικού ελέγχου  

Υπόλοιπο 1/1/2018 23.119,35 

Καταχώρηση στα αποτελέσματα 0,00 

Διόρθωση αναβαλλόμενης λόγω 
αλλαγής συντελεστή 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2018 23.119,35 

Καταχώρηση στα αποτελέσματα 138.335,81 

Διόρθωση αναβαλλόμενης λόγω 
αλλαγής συντελεστή 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2019 161.455,16 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση της χρήσης προέκυψε από τις φορολογικές ζημίες της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. 
 
6.5. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων, ΔΕΗ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ και 
μισθωμένων οχημάτων. 
 
6.6. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα της προηγούμενης χρήσης αφορούσαν φαρμακευτικά είδη. 
 
6.7. Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις  
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2019 31/12/2018 

Πελάτες  εσωτερικού (χρεωστικά υπόλοιπα) 1.019.770,27 923.102,50 

Πελάτες  εξωτερικού (χρεωστικά υπόλοιπα) 101.763,79 42.196,70 

Απαιτήσεις πελατών από εκχώρηση factoring  666.527,95 517.315,53 

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 7.439,07 7.439,07 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 121.126,33 172.010,30 

Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση 405.683,93 186.958,79 

  2.322.311,34 1.849.022,89 
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Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
 
 
6.8. Λοιπές απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Προκαταβολές σε προσωπικό 110,00 374,00 

Δάνεια Προσωπικού 21.380,53 35.045,25 

Ελληνικό δημόσιο- παρακρ/νοι φόροι -5.668,33 -7.415,95 

Χρεώστες  Διάφοροι τιμ. Τρίτων 404.451,83 317.454,36 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 264.334,51 221.539,79 

Σύνολο 684.608,54 566.997,45 

 
 
6.9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2019 31.12.2018 

Ταμείο 2.093,12 1.510,28 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 482.676,45 485.943,98 

Σύνολο 484.769,57 487.454,26 

 
 
6.10. Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Έξοδα επομένων χρήσεων 59.980,27 790,30 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα -7.231,11 -7.231,11 

Έξοδα χρήσεως υπό διακανονισμό 353.768,82 353.768,82 

Σύνολο 406.517,98 347.328,01 

 

 
6.11. Μετοχικό κεφάλαιο   
Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.  Η ανάλυση σε 
αριθμό και αξία του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής: 
 

  

Αριθμός Ονομαστική Μετοχικό 

Μετοχών Αξία Κεφάλαιο 

Υπόλοιπα την 01/01/2018 21.000 61,90 1.299.900,00 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 

Υπόλοιπα την 31/12/2018 21.000 61,90 1.299.900,00 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου  0 0,00 0,00 

Υπόλοιπα την 31/12/2019 21.000 61,90 1.299.900,00 

6.12. Αποθεματικά κεφάλαια 
Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2019 31.12.2018 

Τακτικό αποθεματικό 121.734,66 121.734,66 

Διαφορές Χρεογράφων -24.900,00 -24.900,00 

Ειδικά αποθεματικά 1.066.347,98 1.066.347,98 

Αποθεματικό εύλογης αξίας  9.358.512,07 9.358.512,07 

Σύνολο 10.521.694,71 10.521.694,71 
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Το «Τακτικό Αποθεματικό» σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 158 ν. 
4548/2018) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 1/20 των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι 
υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου.  Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο.  
 
 
6.13. Δάνεια και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
Ο δανεισμός της Εταιρείας αναλύεται ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπως παρακάτω: 
 

31.12.2019 31.12.2018 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

δάνειο EFG 10.389.105,53 11.130.005,08 

ομολογιακό δάνειο EFG 435.407,29 204.134,38 

σύνολο 10.824.512,82 11.334.139,46 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

τράπεζα EFG 390.155,24 233.700,00 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 505.253,20 630.736,01 

895.408,44 864.436,01 

 

 
6.14. Leasing και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 

 

Το κονδύλι περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αυτοκινήτων και μηχανημάτων, καθώς 
και τις υποχρεώσεις από την αναγνώριση δικαιώματος χρήσης λειτουργικών μισθώσεων.  
Συγκεκριμένα η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη προσέγγιση 
καταχωρίζοντας, κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής, δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου με ποσό που 
ισούται με την υποχρέωση από τη μίσθωση κτιρίων που χρησιμοποιεί για την επαγγελματική της δραστηριότητα.  
Το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου μίσθωσης. 
Η υποχρέωση μίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των μελλοντικών 
υπολειπόμενων πληρωμών μισθωμάτων.  
Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα χρησιμοποιεί μέσο επιτόκιο δανεισμού 
επιχειρηματικών δανείων της ΕΚΤ της ήτοι 4,34% και θεωρεί ως μισθωτική περίοδο τα πέντε έτη. 
 
 

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση μίσθωσης 312.531,03 

πλέον: Αρχική βραχυπρόθεσμη υποχρέωση μίσθωσης 331.729,98 

μείον: πληρωμή μισθωμάτων 2019 -152.130,91 

υπόλοιπο βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης μίσθωσης 179.599,07 

Τόκος μισθώσεων σε αποτέλεσμα χρήσης 35.863,09 

πλέον: υποχρέωση leasing αυτοκινήτων & μηχανημάτων 
31.12.2018 

174.261,50 

μείον: πληρωμή μισθωμάτων 2019 -74.740,18 

υπόλοιπο leasing 31.12.2019 99.521,32 

Τόκος μισθώσεων σε αποτέλεσμα χρήσης 15.929,84 

 
 
6.15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Με βάση τις λογιστικές αρχές η εταιρεία  αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης 
που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.  
Η εταιρεία έχει σχηματίσεις πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σε 
προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού € 45.522,35. Η πρόβλεψη θεωρήθηκε επαρκής και δεν σχηματίστηκε 
επιπλέον στη χρήση. 
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Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται ως εξής: 
 
  31.12.2019 31.12.2018 
Υποχρεώσεις ισολογισμού για     

συνταξιοδοτικές παροχές 45.522,35 45.522,35 

      
Χρεώσεις στα αποτελέσματα 0,00 0,00 

 
 
6.16. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν κρατική επιχορήγηση ΕΣΠΑ για πάγιες 
επενδύσεις που λήφθηκε στην κλειόμενη χρήση. 
 
 
6.17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    
Το υπόλοιπο των προμηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 
 

  31.12.2019 31.12.2018 

Προμηθευτές  1.044.909,01 1.287.168,92 

Επιταγές πληρωτέες στην επόμενη χρήση 1.815.262,95 1.920.892,86 

Σύνολο 2.860.171,96 3.208.061,78 

 
Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.   
 
 
 
6.18. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
Το κονδύλι αφορά το υπόλοιπο της υποχρέωσης τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και αναλύεται ως εξής: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 44.318,53 60.987,65 

Φόροι-Τέλη αμοιβών προσωπικού 13.193,61 18.091,47 

Φόροι-Τέλη αμοιβών τρίτων 6.664,00 7.864,00 
λογ. Εκκαθάρισης δήλωσης φορολ. 
εισοδήματος 38.308,69 38.308,69 

Λοιποί Φόροι & τέλη 1.551,83 12.637,62 

Φόρου-Τέλη προηγ/νων χρήσεων 655.840,91 95.716,19 

Σύνολο 759.877,57 233.605,62 

 
 
 
6.19.  Ασφαλιστικοί οργανισμοί 
Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς αναλύονται ως εξής : 
 

  31.12.2019 31.12.2018 

Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων 139.720,59 100.419,01 

Λοιπά ταμεία κύριας ασφάλισης 181,91 181,91 

Κρατήσεις-εισφορές προηγ. χρησ. 170.274,36 166.345,69 

Σύνολο 310.176,86 266.946,61 
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6.20. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2019 31.12.2018 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 42.589,87 27.458,58 

Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων 637,10 637,10 

Δάνεια διαφόρων τρίτων 350.212,45 555.664,37 

Πωλήσεις για τρίτους ένεκα τιμολόγησης 1.451.609,52 860.498,16 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 682.466,50 463.808,15 

Σύνολο 2.527.515,44 1.908.066,36 

 
 
6.21. Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

31/12/2019 
1/1-

31/12/2018 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 453.188,10 352.742,34 

Πωλήσεις άχρηστου υλικού 788,81 0,01 

Πωλήσεις υπηρεσιών 7.649.723,22 8.204.880,68 

Πωλήσεις υπηρεσιών EOK 588.768,49 526.530,67 

Σύνολο 8.692.468,62 9.084.153,70 

 
 
6.22. Κόστος πωληθέντων  
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

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

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.692.918,65 1.863.194,70 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 638.088,76 709.159,77 

Παροχές τρίτων 532.620,84 677.818,27 

Διάφοροι φόροι τέλη 109.286,50 66.564,60 

Διάφορα έξοδα 2.783.391,52 2.729.157,57 

Αποσβέσεις  παγίων 418.162,20 492.152,35 

Αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης 66.383,41 0,00 

Αποσβέσεις  άυλων περιουσιακών στοιχείων 67.726,01 32.001,42 

Λοιπά κόστη 455.604,60 352.742,34 

Σύνολο 6.764.182,49 6.922.791,01 

 
 
6.23.  Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 

 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
 

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

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 250.802,76 286.193,00 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 94.531,67 108.929,34 

Παροχές τρίτων 78.906,79 104.115,18 

Διάφοροι φόροι τέλη 16.190,59 10.224,55 

Διάφορα έξοδα 412.354,30 419.207,82 

Αποσβέσεις  παγίων 61.949,96 75.596,26 

Αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης 9.834,58 0,00 

Αποσβέσεις  άυλων περιουσιακών στοιχείων 10.033,48 4.915,53 

Αναβαλλόμενος φόρος -138.335,81 0,00 

Σύνολο 796.268,32 1.009.181,67 
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Στην παρούσα χρήση έγινε υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου ο οποίος προκύπτει από τις φορολογικά 
αναγνωρισμένες ζημίες για τον οποίο αναφερόμαστε αναλυτικά στην παράγραφο 6.4. 
 
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 

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

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 146.301,61 169.358,04 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 55.143,47 64.460,20 

Παροχές τρίτων 46.028,96 61.611,37 

Διάφοροι φόροι τέλη 9.444,51 6.050,49 

Διάφορα έξοδα 240.540,01 248.071,11 

Αποσβέσεις  παγίων 36.137,47 44.734,97 

Αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης 5.736,84 2.908,82 

Αποσβέσεις  άυλων περιουσιακών στοιχείων 5.852,87 0,00 

Σύνολο 545.185,74 597.195,00 

 
 
6.24. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης      
Τα λοιπά έσοδα  εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2019 
1/1-

31/12/2018 

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 22.035,56 17.546,00 

Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 0,00 22.312,93 

Έσοδα από ενοίκια  14.656,32 6.226,32 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.837,17 90.560,08 

Λοιπά έσοδα 101,80 3.742,00 

Σύνολο 40.630,85 140.387,33 

 
 
Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2019 
1/1-

31/12/2018 

Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα 23.994,38 31.977,28 

Εκτακτες ζημίες 28.671,54 37.551,14 

Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 8.590,26 2.326,49 

Σύνολο 61.256,18 71.854,91 

 
Στην προηγούμενη χρήση τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης από έκτακτες αιτίες και τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 
εμφανιζόντουσαν συμψηφισμένα στο κονδύλι «Έκτακτα έσοδα». Για λόγους συγκρισιμότητας με την κλειόμενη 
χρήση το ποσό επαναταξινομήθηκε σε στα άλλα έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης. 
 
 
6.25. Χρηματοοικονομικά έσοδα     
 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2019 
1/1-

31/12/2018 

Πιστωτικοί τόκοι 71,22 382,16 

Σύνολο 71,22 382,16 
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6.26. Χρηματοοικονομικά έξοδα     
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

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

Τόκοι & έξοδα ομολ/κων δανείων 412.546,55 366.435,94 

Τόκοι και έξοδα μακροπρ. υποχρεώσεων 0,00 27.394,02 

Τόκοι και έξοδα βραχυπρ. υποχρεώσεων 88.721,53 200.796,32 

Τόκοι δικαιώματος χρήσης  περιουσ. Στοιχείων 35.863,09 0,00 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα  12.646,81 6.859,94 

Σύνολο 549.777,99 601.486,22 

 
 
6.27. Φόρος εισοδήματος 
Δεν προέκυψαν. 
 
 
6.28. Βασικά Κέρδη/ζημιές ανά Μετοχή 
       Ο υπολογισμός των βασικών Κερδών/ζημιών ανά μετοχή έχει ως εξής: 
 

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

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους 16.499,97 22.414,38 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 21.000 21.000 

Βασικά Κέρδη /(Ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,7857 1,0674 
 
 
 
7. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες συναλλαγές. 
 
8. ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  
Δεν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταμειακών 
ροών τα οποία να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της περίπτωσής τους. 
 
 
9. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.  
Η προσημείωση της τράπεζας Eurobank AE. επί του ακινήτου της εταιρείας που βρίσκεται στην 2

η
 οδό Ολυμπιακού 

Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου έχει αρθεί,  καθώς η εταιρεία προχώρησε στην πώληση του ακινήτου  και έγιναν όλες 
οι απαραίτητες ενέργειες για την εξάλειψη της προσημείωσης αυτής. Επίσης οι προσημειώσεις των λοιπών 
ακινήτων της εταιρείας, προς τις τράπεζες Κύπρου και Probank, δεν υφίστανται πλέον, καθώς τα δάνεια αυτά  
εξοφλήθηκαν και έγινε άρση των αντίστοιχων προσημειώσεων. 
 
 
10. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ  
 
Για τις χρήσεις 2014 έως και 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις 
Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη. 
 Για τη χρήση 2019 η εταιρεία προτίθεται να λάβει φορολογικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 65Α Ν. 4174/2013.  
 
11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
 
Δεν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε  εξοφλήθηκαν ομολογίες και μετοχές. 
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Στην χρήση δεν έλαβαν χώρα αγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, μακροπρόθεσμων επενδύσεων, αναδιοργανώσεις 
και διακοπτόμενες δραστηριότητες.  
 
12. Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 9, με την ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες τα 
οικονομικά μεγέθη της εταιρείας θα βελτιωθούν σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός θα 
μετατραπεί σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, με σταθερό επιτόκιο το οποίο θα επιφέρει σημαντική αύξηση 
στα προ φόρων κέρδη και σημαντική μείωση στα χρηματοοικονομικά έξοδα. Θα υπάρξει μεγάλη μείωση των 
υποχρεώσεων της εταιρείας ενώ ταυτόχρονα οι επενδύσεις σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στον υπάρχοντα χώρο της εταιρείας, θα συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση του κόστους των 
υπηρεσιών μας  Τέλος  η συμφωνία με την τράπεζα προβλέπει το δικαίωμα εξαγοράς των παλαιών ακινήτων μαζί 
με τα κτίρια που θα κατασκευασθούν  στο τέλος της μακροχρόνιας μίσθωσης. 
Αναφορικά με το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, 
κατά το χρόνο σύνταξης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειομένης χρήσης δεν μπορεί να αξιολογηθεί 
η συνολική επίπτωση στα μεγέθη της, η οποία θα εξαρτηθεί από την διάρκεια της πανδημίας, αλλά και από τις 
γενικότερες συνθήκες που θα έχουν δημιουργηθεί στο σύνολο της οικονομίας. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις, αξιολογεί και λαμβάνει όποια μέτρα απαιτούνται 
για τον περιορισμό των επιπτώσεων, την προστασία των εργαζομένων και τη διατήρηση των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων σε ικανοποιητικά επίπεδα προκειμένου να μην επηρεαστεί σημαντικά και στο μέτρο του δυνατού η 
οικονομική κατάσταση και οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας. 
Από  την ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μέχρι και την ημερομηνία που 
συντάχθηκε η παρούσα έκθεση δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 
 
 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος του Δ.Σ. 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος λογιστηρίου 

 
 
 
 

  

   
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΤ ΑΟ067096 Α.Δ.Τ. ΑΕ041383 Α.Δ.Τ. ΑΒ308881 
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