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Επωνυμία:   ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Αντώνης - 

Φώτης  Ανώνυμη  Εμπορική  Εταιρεία  καλλυντικών, παιχνιδιών, ψιλικών, 

σχολικών ειδών, οικιακών συσκευών και ειδών διατροφής και ενδύσεως 

 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  

“ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΨΙΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ” 

 για τα πεπραγμένα της 30ης εταιρικής χρήσης  

που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 

Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές του 

κ.ν.2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί, από 1.1.2019, από το άρθρο 150 του Νόμου 

4548/2018. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η τριακοστή κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική 

περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με 

την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό 

της.  

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούνται, από τον Ισολογισμό, την 

Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2020, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα 

βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα βάσει του νόμου 4308/2014. 

 

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της εξέλιξης και 

των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και η περιγραφή 

των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.  

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των 

δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την 

πολυπλοκότητά της. 
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Α. Συνοπτική περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου. 

Η Εταιρεία έχει ως αντικείμενο την χονδρική  και λιανική πώληση παιχνιδιών κάθε είδους. Η εταιρεία 

προσφέρει ποιότητα και πραγματικές τιμές σε μία μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, 

εποχικών ειδών, ειδών για το σπίτι διακόσμησης, βιβλιοχαρτοπωλείου και άλλων μικροαντικειμένων. 

Στόχος της επιχείρησης είναι να αυξήσει την αξία της μέσω της ποιότητας και των κατηγοριών των 

εμπορευμάτων που προσφέρει. 

Β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές. 

Στόχος της Εταιρείας είναι κυρίως η περαιτέρω ανάπτυξή της με την προσφορά νέων 

ποιοτικότερων προϊόντων και να βελτιώσει τις απαιτήσεις των πελατών.   

Βασικές μας αξίες είναι η ασφάλεια, η ηθική στις επαγγελματικές μας σχέσεις, η κοινωνική 

υπευθυνότητα, η αξιοπιστία. 

Οι κύριες στρατηγικές της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της και την απόκτηση 

ακόμη μεγαλύτερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων 

της, την ικανοποίηση των πελατών της καθώς και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Η 

υλοποίηση και η εφαρμογή αυτών αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης. 

Η διοίκηση της Εταιρείας εφαρμόζει τις βασικές αρχές δηλαδή τον προγραμματισμό, την 

οργάνωση, της εκτέλεσης και του ελέγχου των διαδικασιών που έχει προγραμματίσει. Σε 

περίπτωση μη επίτευξης των στόχων της διοίκησης διενεργείτε αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων και επαναπροσδιορισμός του τρόπου εφαρμογής των διαδικασιών. Ο έλεγχος 

αξιολόγησης αυτών διενεργείτε σε μηνιαία κυρίως βάση. 

 

Δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

H Εταιρεία παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα τα τελευταία έτη λαμβανομένου υπόψη 

τις ιδιαίτερες Χρηματοοικονομικές συνθήκες που υπάρχουν στην Ελληνική οικονομία. Έχει 

επιτευχθεί οι κύριες λειτουργίες να αποδίδουν και η εμπορική διαδικασία να μεγιστοποιεί την 

αποδοτικότητά της σε συνδυασμό με τα χρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία. 

Επιπλέον έχει επιτύχει να εφαρμόζει σε ικανοποιητικά επίπεδα τις υποστηρικτικές λειτουργίες 

με συνέπεια το αποτέλεσμα αυτών να επιτυγχάνει τους στόχους της Εταιρείας. 

 

Η Επιχείρησή μας δεν διαθέτει σημαντικής αξίας άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

 

2. Κυριότεροι κίνδυνοι 

 

A. Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες 

συνεργασίας μεταξύ τους. 

Η Εταιρεία έχει επιτύχει την ορθή διαχείριση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Η συνέπεια των όρων συνεργασίας με τους προμηθευτές συντελεί στην ανωτέρω επιτυχία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας τα οποία απεικονίζονται στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της 

Εταιρείας. 

 

B. Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.   

Οι μελλοντικές προοπτικές εκτιμώνται θετικές, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες 

που εφαρμόζει η Εταιρεία και οι οποίες έχουν συντελέσει στη διατήρηση και στην ανάπτυξη 
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της, μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους του 

κανονιστικού πλαισίου που δραστηριοποιείται και δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός 

σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που να περιορίζει τις δραστηριότητές της στο μέλλον. 

 

Γ. Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η Εταιρεία 

αναπτύσσεται. 
Δεν υφίστανται κίνδυνοι που σχετίζονται ειδικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

Εταιρεία και οι οποίοι θα έχουν αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της στο άμεσο μέλλον. 

 

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

Α. Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον. 

Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή των εμπορευμάτων που διακινεί. Επίσης η 

λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας είναι χαμηλής όχλησης. Η Εταιρεία έχει λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα και κρίνεται ότι δεν υφίστανται πραγματικές και δυνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη δραστηριότητά της. Παρακολουθεί και εφαρμόζει πάντα 

την κείμενη νομοθεσία, αλλά και ελέγχει συνεχώς τον καθορισμό και την τήρηση των μέτρων 

περιβαλλοντικής διασφάλισης. 

 

Β. Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον 

έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή 

χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των 

υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη 

χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις ακόλουθες διαδικασίες σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο για 

την προστασία του περιβάλλοντος: 

➢ Τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της όπως υλικά συσκευασίας των προμηθευόμενων 

εμπορευμάτων, υλικά πλήρως ανακυκλώσιμα τα οποία διαθέτει  σε αδειοδοτημένους και εγκεκριμένους 

στο μητρώο φορείς διαχείρισης, τηρώντας όλα τα έντυπα και στοιχεία που ορίζει η Διαδικασία του 

Συστήματος Διασφάλισης Περιβάλλοντος που εφαρμόζει, αλλά και τα οριζόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία λαμβάνοντας τη σχετική βεβαίωση συμμετοχής.  

➢ Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απόβλητα και τα απορρίμματα που σχετίζονται με την 

λειτουργία των κεντρικών γραφείων όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε 

τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.  

 

Γ. Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 

Δεν υπάρχουν. 

 

4. Εργασιακά ζητήματα 

 

A. Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 

μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών). 
 

Η Εταιρεία απασχολεί εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας καθώς και 

διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης. Μερικά στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην 

επαγγελματική ανέλιξη του προσωπικού αποτελούν η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συνέπεια, η 
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ειλικρίνεια και η θέληση για υγιείς επαγγελματικές σχέσεις. Η επιχείρηση επιβραβεύει το 

προσωπικό με τα ανωτέρω στοιχεία κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

Β. Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

Η Εταιρεία μέσω των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί έχει ως σκοπό το σεβασμό των 

δικαιωμάτων των εργαζόμενων και των συνεργατών της καθώς και των πολιτικών, 

θρησκευτικών και συνδικαλιστικών επιλογών τους. 

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κίνητρα στους εργαζομένους για επαγγελματικό 

προγραμματισμό και επιμόρφωση στις σύγχρονες τεχνολογίες γιατί πιστεύουμε ότι, οι 

πεποιθήσεις αυτών θα ήταν εύστοχο να υλοποιούνται μέσω της εργοδοσίας που 

απασχολούνται. 

 

Γ. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

Η επιχείρησή σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων διαθέτει τεχνικό 

ασφαλείας, ειδικά συστήματα πυρόσβεσης, καθώς και διόδους άμεσης διαφυγής σε περίπτωση 

πυρκαγιάς. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού μας είναι συνεχής γίνεται από έμπειρους υπαλλήλους.  

 

Δ. Κοινωνικά θέματα  

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για τους 

εργαζόμενους, να λειτουργεί με φροντίδα για το περιβάλλον διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση 

με την κείμενη νομοθεσία, να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και τους εργαζόμενους, 

και να ασκεί υπεύθυνη επικοινωνία και προώθηση των προϊόντων της. Ενδεικτικά, 

αναφέρονται παρακάτω μερικά από τα σημαντικότερα προγράμματα και δράσεις που 

υλοποιήθηκαν κατά το 2020 για την υποστήριξη της κοινωνίας. Εντός της χρήσης 

χορηγήθηκαν χρηματικά ποσά προς στήριξη σε διάφορους φορείς συνολικής αξίας € 801,21  

 

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) 

Παρουσίαση γενικών και τομεακών ΧΔΕ και ΜΧΔΕ.   

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών 

χρηματοοικονομικών μεγεθών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού και 

της Κατάστασης των αποτελεσμάτων, με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. 

Οι δείκτες που έχουν παρουσιαστεί χρησιμοποιούνται ευρέως από επενδυτές, πιστωτικά 

ιδρύματα, κρατικές υπηρεσίες ανάλυσης στατιστικών δεδομένων κτλ. Από τη συγκριτική 

επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει η 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της. 

 

Ενσώματα Πάγια 

Για το έτος 2020 οι ενσώματες ακινητοποιήσεις μειώθηκαν  κατά € 15.697,42. Η ποσοστιαία 

μεταβολή ανήλθε σε (13,73%). Ο αριθμοδείκτης ( Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικό ) 

ανήλθε σε 3,16% έναντι 3,07% της προηγούμενης χρήσης. 
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Αποθέματα 

Τα αποθέματα στις 31.12.2020 μειώθηκαν σε σχέση με την χρήση του 2019 κατά € 64.083,02. 

Η ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων σε ημέρες ανήλθε σε 169 (εκατό εξήντα εννέα) και σε 

198  (εκατό ενενήντα οκτώ)  για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση αντίστοιχα. 

Απαιτήσεις 

Κατά την 31.12.2020 το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων μειώθηκε με βάση το αντίστοιχο 

ποσό της προηγουμένης χρήσης κατά € 60.479,26, ήτοι ποσοστό (36,29%). Η ταχύτητα 

κυκλοφορίας απαιτήσεων ανήλθε σε 11,34 ημέρες. Η αντίστοιχη περίοδος για την 

προηγούμενη χρήση είναι 11,03 ημέρες. Ο δείκτης ( Κυκλοφορούν ενεργητικό / Συνολικό 

ενεργητικό) ανέρχεται σε 96,17%  και 96,13%  αντίστοιχα. 

Καθαρή Θέση 

Για την ίδια ημερομηνία η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά € 234 χιλ. περίπου δηλαδή σε ποσοστό 

6,82%. Αυτό οφείλεται κυρίως στο κερδοφόρο αποτέλεσμα της χρήσεως. Ο αριθμοδείκτης 

διάρθρωσης κεφαλαίου ( Μετοχικό Κεφάλαιο / Ίδια κεφάλαια) είναι 22,91% για το 2020 και 

24,47% για το 2019. Ο αριθμοδείκτης που καθορίζει τον τρόπο χρηματοδότησης των πάγιων 

επενδύσεων ( Ίδια κεφάλαια / Πάγια) αυξήθηκε από 2.959,33% σε 2.789,70 %  . 

Επίσης ο αριθμοδείκτης ( Ίδια κεφάλαια / Σύνολο παθητικού ) ανήλθε σε 88,18% και 90,93% 

αντίστοιχα. Τέλος η εσωτερική αξία μετοχής ( Σύνολο ιδίων κεφαλαίων / Αριθμός μετοχών ) 

ανέρχεται σε € 21,82 ευρώ / μετοχή έναντι € 20,43 της χρήσης 2019. 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητα απασχολούμενων κεφαλαίων (ROCE) 

Στον αριθμοδείκτη λαμβάνουμε υπόψη τα αποτελέσματά προ φόρων και τόκων διαιρούμενα 

με το άθροισμα της καθαρής θέσης και των υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων). Ο δείκτης ανήλθε σε 18,26% για το 2020 και 16,04% για το 2019. 

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

Ο δείκτης προσδιορίζεται αφού διαιρέσουμε τα κέρδη προ φόρων με το σύνολο της καθαρής 

θέσης. Με βάση τον παραπάνω υπολογισμό τα ποσοστά για τη χρήση 2020 και 2019 είναι 

20,54% και 17,45% αντίστοιχα. 

Οικονομική Μόχλευση 

Η οικονομική μόχλευση είναι η διαίρεση του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και 

αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων ( ROE / ROCE ). Για την τρέχουσα χρήση είναι 

1,12 και για την προηγούμενη 1,09. 

Υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε ποσοστό 43,74% ήτοι σε ποσό € 148.943,23. 

Ο αριθμοδείκτης (Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού ) παρουσίασε σημαντική 

μεταβολή αφού αυξήθηκε από 9,02% σε 11,77%. 
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Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση με ποσοστό 8,31%, η οποία ανήλθε στο ποσό των € 

580.616,17.  

Μικτό αποτέλεσμα 

Στο τέλος της χρήσης 2020 το μικτό αποτέλεσμα είχε αύξηση κατά € 114.681,31, ήτοι ποσοστό 

4,26%.  Η παραπάνω μεταβολή παρουσιάζεται από τον αριθμοδείκτη μικτού περιθωρίου 

κέρδους ( Μικτά Κέρδη Χρήσεως / Καθαρές πωλήσεις ), το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 

37,06% και 38,50% αντίστοιχα. 

EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε € 794,95 χιλ. και σε € 638,60 χιλ. 

αντίστοιχα, μεταβολή ποσοστού (24,48%), η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου 

εργασιών. Το περιθώριο EBITDA (EBITDA / Καθαρές πωλήσεις χρήσεως ) ανήλθε σε 

ποσοστό 10,47% και 9,14% αντίστοιχα. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υπολογίζεται 

διαιρώντας τα κέρδη προ φόρων με τις καθαρές πωλήσεις της χρήσεως και ανέρχεται σε 

ποσοστό 9,95% και 8,57% αντίστοιχα. 

Κέρδη μετά από φόρο 

Τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά € 

120.110,67 ήτοι 8,43%. Τα κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται σε € 3,40για το 2020 και 2,68 για το 

2019. 

Δείκτες Γενικής ρευστότητας 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανέρχεται σε 8,17 φορές και σε 10,66 φορές για την 

προηγούμενη χρήση, και προσδιορίζεται διαιρώντας το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τέλος, το Κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν 

ενεργητικό μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) παρουσίασε αύξηση κατά € 220.490,91 

και ο δείκτης κεφαλαίου κίνησης δηλαδή κεφάλαιο κίνησης προς το κυκλοφορούν ενεργητικό 

ανέρχεται σε 87,76%  έναντι 90,62%  της προηγούμενη χρήσης. 

6. Επιπλέον πληροφόρηση 

 

Α. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας 

Για το 2021, η Διοίκηση της Εταιρίας, έθεσε αρχικά ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των 

πωλήσεων της. Ήδη όμως τον Απρίλιο 2021,παρόλου που βρισκόμαστε σε  πανδημίας του 

COVID-19 – καταγράφεται βελτιωμένη πορεία, τάση που αναμένεται να συνεχισθεί  και στους 

επόμενους μήνες. 

 

Β. Δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
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Γ. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο  2 του άρθρου 50 του Νόμου 4548/2018. 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

Δ. Ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν). 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκατάστημα. 

 

Ε. Χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων 

Η Εταιρεία δεν επενδύει σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 

ΣΤ. Χρησιμοποίηση Χρηματοπιστωτικών Μέσων για αντιστάθμιση κινδύνων 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

Ζ. Επίδικες Υποθέσεις  

Δεν εκκρεμούν δικαστικές ή/και εξώδικες φορολογικές υποθέσεις, που θα μπορούσαν να 

αλλοιώσουν τα φορολογικά και λογιστικά δεδομένα της εταιρείας. 

 

Κίνδυνοι 

Κίνδυνος τιμής 

Ο κίνδυνος τιμής της Εταιρείας αυξάνεται κυρίως από τις επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα. Η Εταιρεία δεν έχει επενδύσει σε χρηματοπιστωτικά μέσα.  

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Για τις επί πιστώσει 

απαιτήσεις έχουν ληφθεί αντίστοιχες εξασφαλίσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών. Η 

χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 

συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και ορθής πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας. Η εταιρεία 

διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής 

παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων  χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης 

και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών.  Η 

Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς 

χρήση.  

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει συναλλαγές σε $ αλλά λόγω των συμφωνιών για άμεσες εξοφλήσεις με τους 

προμηθευτές κατά την προμήθεια των εμπορευμάτων δεν προκύπτουν σημαντικές 

συναλλαγματικές διαφορές. 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την υποβολή της 

ανωτέρω έκθεσης 

Επιπλέον, κρίνουμε σημαντικό να αναφερθούμε στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν λόγω 

της εμφάνισης του κορονοϊού (COVID-19), σε πολλές χώρες του πλανήτη, 
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συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Τον Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(ΠΟΥ) κήρυξε τον COVID-19 ως πανδημία.  

Η Ελληνική Κυβέρνηση στην προσπάθεια της να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της 

πανδημίας του COVID-19, προέβη σε ενέργειες περιορισμού κοινωνικών & οικονομικών 

δραστηριοτήτων για την αποτροπή ραγδαίας εξάπλωσης του ιού που περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, κλείσιμο καταστημάτων, σφράγισμα συνόρων, απαγόρευση της κυκλοφορίας χωρίς 

σημαντικό λόγο  οι οποίες επηρέασαν  άμεσα την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Η 

Εταιρία βάσει των Κωδικών Άσκησης Δραστηριότητας της (ΚΑΔ)  εμπίπτει στις πληττόμενες 

από τον COVID-19 επιχειρήσεις και  μπορεί, , να κάνει χρήση των μέτρων για την στήριξη 

των επιχειρήσεων που νομοθέτησε η κυβέρνηση. 

 

Ενδεικτικά, τα μέτρα ενίσχυσης που έχουν αποφασιστεί από το ελληνικό κράτος για τις 

πληττόμενες από τον COVID-19 επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:  

• δανειοδότηση των επιχειρήσεων με τον χαρακτηρισμό «επιστρεπτέα προκαταβολή»  

• δυνατότητα πληρωμής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων 

Η Διοίκηση εξέτασε τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες και τον αντίκτυπο που θα μπορούν να έχουν 

στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας και τους κινδύνους στους οποίους 

εκτίθενται, και εκτιμά ότι δεν τίθεται θέμα για τη συνέχιση  της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας της Εταιρείας. 

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:  

• Η Εταιρεία είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις υποχρεώσεις της αφού ο δείκτης της 

Ρευστότητας (acid ratio) παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (31.12.2020: 8,17 και 31.12.2019 

: 10,66). Το κεφάλαιο κίνησης την 31.12.2020 ανερχόταν στο ποσό των € 3.509.χιλ.  

• Δεν υφίσταται  σημαντικός Τραπεζικός Δανεισμός.  

• Υφίστανται διαθέσιμα τραπεζικά πιστωτικά όρια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, σε 

περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα. Τα χρηματικά 

διαθέσιμα της εταιρείας κατά την 30.4.2021 ανέρχονται στο ποσό των € 1.689 χιλ. 

• Όσον αφορά τους προμηθευτές μας, εξετάζουμε προσεκτικά την κατάσταση στη Κίνα, καθώς 

αυτή η περιοχή αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών εμπορευμάτων μας. Οι 

σχέσεις μας με αυτούς τους προμηθευτές είναι πολυετείς και αυτή τη στιγμή, συνεχίζουμε 

κανονικά την εμπορική μας σχέση.  

• Δεν αναμένονται προβλήματα σχετικά με τον εφοδιασμό της Εταιρίας με εμπορεύματα για το 

δεύτερο εξάμηνο του έτους.  

• Οι δεσμοί της Εταιρίας με το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της (Διοίκηση & 

Εργαζόμενοι) είναι ιδιαίτερα ισχυροί. 

• Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο και εφαρμόζονται, όπου είναι 

δυνατό, συστήματα για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Έχει τεθεί επίσης σε εφαρμογή 

πρόσθετος σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με το προσωπικό που εκτελεί 

λειτουργίες κρίσιμες για την επιχειρησιακή συνέχεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 

κίνδυνος διακοπής λειτουργίας. 

• Η Εταιρία δε διέκοψε τη λειτουργία της και συνέχισε να τιμολογεί πελάτες που δεν ανέστειλαν 

την λειτουργία τους, ανταποκρινόμενη σε ζήτηση σαφώς πολύ χαμηλότερη από τα κανονικά 

επίπεδα. 
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Για την Ελλάδα η αιφνίδια επιδείνωση του οικονομικού κλίματος θέτει σημαντικές προκλήσεις 

δεδομένων και των αυστηρών περιορισμών που θέτει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ακριβείς 

εκτιμήσεις για τις συνέπειες της αποδυνάμωσης της οικονομικής δραστηριότητας από την 

εξάπλωση του ιού είναι δυσχερείς σε αυτή τη φάση. Με τις τρέχουσες συνθήκες, την 

αβεβαιότητα και το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί με το πέρας της 

κρίσης, η εταιρεία έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη θωράκιση της ρευστότητας της. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19  

Η Διοίκηση της Εταιρείας, ευθυγραμμιζόμενη με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ και των λοιπών 

αρμόδιων αρχών, έχει ήδη εκπονήσει και θέσει σε πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο διασφάλισης 

της επιχειρησιακής συνέχειας. Έχει θεσπίσει και διατηρεί σαφή εσωτερικά και εξωτερικά 

πρωτόκολλα για την τακτική αλλά και επείγουσα επικοινωνία με τους εργαζόμενους και 

άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. 

Παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις η Διοίκηση της Εταιρίας έχει επιπροσθέτως επικεντρωθεί 

στα εξής κύρια σημεία: 

  

Ασφάλεια Εργαζομένων, Συνεργατών, Πελατών και συστημάτων Μηχανογράφησης.  

Πρόνοια έχει ληφθεί επίσης για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης στα 

πλαίσια της εξασφάλισης κατ’ αρχήν της υγείας και κατά δεύτερο λόγο της εύρυθμης 

λειτουργίας της επιχείρησης.  Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες, κατευθύνσεις και προτροπές 

των αρμοδίων Αρχών και των ειδικών, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

ασφάλεια του προσωπικού και όσων συνεργάζονται με την Εταιρεία.  

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα.  

Γίνονται συνεχείς επαφές με τους Βασικούς Προμηθευτές για τη διαχείριση των παραγγελιών 

του Β’ εξαμήνου 2021 ώστε να διασφαλισθεί όσον το δυνατόν μεγαλύτερο επίπεδο ευελιξίας.  

 

Επαναπροσδιορισμός του κόστους λειτουργίας. 

 Έχει σχεδιαστεί πλάνο για τη μείωση του λειτουργικού της κόστους . Η Εταιρία βάσει των 

Κωδικών Άσκησης Δραστηριότητας της (ΚΑΔ) εμπίπτει στις πληττόμενες από τον COVID-

19 επιχειρήσεις και μπορεί, εάν και στο μέτρο που το κρίνει απαραίτητο, να κάνει χρήση των 

νόμιμων δυνατοτήτων που παρέχονται για την στήριξη των επιχειρήσεων, όπως αυτές που 

αναφέρονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που ισχύουν ή θα ισχύσουν στο μέλλον. 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα 

οποία να αφορούν, είτε στον Όμιλο, είτε στην Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από 

τα Ελληνικά Λογιστικά  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Συμπέρασμα 

Πιστεύοντας ότι, η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της 

αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020, 

μετά των επ’ αυτών πληροφοριακών στοιχείων, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Ορκωτού Ελεγκτή,  καθώς και να  εγκρίνει τη  συνολική διαχείριση της Εταιρείας, από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018. Επιπλέον να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές, από 

κάθε ευθύνη, για την εταιρική χρήση 2020 και να εκλέξει ελεγκτική εταιρία  για  τον έλεγχο της εταιρικής 

χρήσης  2021 
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Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Με τιμή, 

για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

Χρήστος Γ.Τσαγκογέωργας 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας  

«ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καλλυντικών Παιχνιδιών 

Ψιλικών Σχολικών Ειδών Οικιακών Συσκευών και Ειδών Διατροφής και Ενδύσεως» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

«ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καλλυντικών Παιχνιδιών 

Ψιλικών Σχολικών Ειδών Οικιακών Συσκευών και Ειδών Διατροφής και Ενδύσεως» (η Εταιρεία), 

οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 

2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται  στην παράγραφο 

της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 

εταιρείας «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καλλυντικών 

Παιχνιδιών Ψιλικών Σχολικών Ειδών Οικιακών Συσκευών και Ειδών Διατροφής και Ενδύσεως» 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται 

από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η πρόβλεψη που έχει σχηματίσει η εταιρεία για 

αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, 

υπολείπεται της απαιτούμενης κατά το ποσό των € 160 χιλ., με συνέπεια οι προβλέψεις και τα 

ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και αυξημένα αντίστοιχα και τα 

αποτελέσματα της χρήσης αυξημένα κατά € 9 χιλ. 

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 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη 

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

του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί 
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στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών 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. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές 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 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 

χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 

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. 
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Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος 

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

πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

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

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από 

τη διοίκηση.  

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

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το 

εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές 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 
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περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31.12.2020. 

 

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

ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καλλυντικών Παιχνιδιών Ψιλικών Σχολικών 

Ειδών Οικιακών Συσκευών και Ειδών Διατροφής και Ενδύσεως» και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 

Συμβουλίου. 

 

 

 

 
 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε. 

Ιφιγενείας 3-5, Μεταμόρφωση, 14451 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 33 

Μήλιος Σπυρίδων 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 2784 
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1 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

1.1 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
 

Ενσώματα πάγια      
 

Ακίνητα  5.728,21 11.869,99  

Μηχανολογικός εξοπλισμός  10.707,38 12.523,24  

Λοιπός εξοπλισμός  82.195,21 89.934,99  

Σύνολο  98.630,80 114.328,22 
 

Άυλα πάγια στοιχεία      
 

Λοιπά άυλα  32.804,35 1.665,28  

Σύνολο  32.804,35 1.665,28 
 

       
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      
 

Λοιπά  28.002,91 29.913,62  

Σύνολο  28.002,91 29.913,62 
 

       
 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  159.438,06 145.907,12 
 

       
 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
 

Αποθέματα       

Εμπορεύματα  2.174.921,16 2.239.004,18  

Προκαταβολές για αποθέματα  417.769,67 474.636,86  

Σύνολο  2.592.690,83 2.713.641,04 
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      
 

Εμπορικές απαιτήσεις  106.151,45 166.630,71  

Λοιπές απαιτήσεις  154.685,33 191.237,18  

Προπληρωμένα έξοδα  19.774,81 31.527,42  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.125.264,77 674.296,22  

Σύνολο  1.405.876,36 1.063.691,53 
 

       
 

Σύνολο κυκλοφορούντων  3.998.567,19 3.777.332,57 
 

       
 

Σύνολο Ενεργητικού   4.158.005,25 3.923.239,69 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 
 

Καθαρή θέση        

Καταβλημένα κεφάλαια        

Κεφάλαιο   840.020,00 840.020,00  

Σύνολο   840.020,00 840.020,00 
 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο        

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   280.006,67 280.006,67  

Αποτελέσματα εις νέο   2.546.612,73 2.312.590,88 
 

Σύνολο   2.826.619,40 2.592.597,55 
 

        
 

Σύνολο καθαρής θέσης   3.666.639,40 3.432.617,55 
 

Προβλέψεις        

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   1.923,87 1.923,87 
 

Σύνολο   1.923,87 1.923,87 
 

        
 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
 

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια   0,02 50.170,17  

Εμπορικές υποχρεώσεις   54.874,36 52.280,08  

Φόρος εισοδήματος   182.046,79 148.199,52  

Λοιποί φόροι και τέλη   144.934,97 126.143,45  

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   69.057,82 69.145,90  

Λοιπές υποχρεώσεις   33.878,57 38.801,82  

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   4.649,45 3.957,33  

Σύνολο   489.441,98 488.698,27 
 

Σύνολο Υποχρεώσεων   489.441,98 488.698,27 
 

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων   4.158.005,25 3.923.239,69 
 

     
     

     

     
     

1.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
    

 

   
 

  Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 
 

        
 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   7.570.941,52 6.990.325,35  

Κόστος πωλήσεων              (4.765.084,15) (4.299.149,29)  

Μικτό Αποτέλεσμα   2.805.857,37 2.691.176,06 
 

Έξοδα διάθεσης   (1.700.039,02) (1.737.041,51)  

Έξοδα διοίκησης   (350.325,64) (351.968,64)  

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων   0,00  2.000,00  

Λοιπά έξοδα και ζημίες   (212,35) (3.074,27)  

Λοιπά έσοδα και κέρδη   3.723,49 3.797,98  

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων   759.003,85 605.217,14 
 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   0,63 0,00  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   (5.927,83) (6.098,44)  

Αποτέλεσμα προ φόρων   753.076,65 599.118,70 
 

        
 

Φόροι εισοδήματος     (182.046,79) (148.199,51) 
 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   571.029,86 450.919,19 
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1.3 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία 

αυτή 

1.3.1 Σύσταση της Εταιρείας  

 

Η «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καλλυντικών 

Παιχνιδιών Ψιλικών Σχολικών Ειδών Οικιακών Συσκευών και Ειδών Διατροφής και Ενδύσεως 

» (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της Ανώνυμης 

Εταιρείας το έτος 1990 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 

ΓΕΜΗ 4627801000. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι στην οδό Προόδου 2, στο 

Αιγάλεω Αττικής.   
 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (στο εξής αναφερόμενες ως «Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις») της 31ης  Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 27 Μαΐου 2021, ενώ 

τελούν υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 

 

1.3.2 Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα (εφεξής τα «ΕΛΠ»), όπως αυτά υιοθετήθηκαν με το Ν. 4308/2014 και την αρχή του 

ιστορικού κόστους.  Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ, 

εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν την χονδρική πώληση παιχνιδιών κάθε 

είδους.  Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

Η κατηγορία στην οποία ανήκει η Εταιρεία με βάση το άρθρο 2 του Ν 4308/2014 είναι των 

Μικρών Οντοτήτων. 

 

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την 

υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των 

γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Η διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και 

τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την 

πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων, την 

απομείωση των ενσώματων παγίων στοιχείων, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους φόρους 

εισοδήματος. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και 

σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι.  Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές 

αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές.  Τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από 

διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες. 
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Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες 

κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη 

χρήση, έχουν ως εξής: 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση τα ΕΛΠ αφορά στα ποσά των φόρων που 

αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον 

τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.  Οι πραγματικοί φόροι 

εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις, εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών 

στη φορολογική νομοθεσία ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της 

φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές.  Αυτές οι αλλαγές μπορεί 

να έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.  Στην περίπτωση 

που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά 

είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος στην χρήση που 

πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει ως λογιστική πολιτική της την αναγνώριση αναβαλλόμενης 

φορολογίας. 

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Λόγω του συναλλακτικού κυκλώματος η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει μια πρόβλεψη για 

επισφαλείς απαιτήσεις. 

 

Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών 

Η Εταιρεία οφείλει να εκτιμήσει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε μέσω απόκτησής τους είτε μέσω 

συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση 

λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις.  Σε πιθανή 

περίπτωση η Εταιρεία εξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης και αξιολογεί τον 

πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη εν μέρει στην άποψη των νομικών υπηρεσιών.  Εάν η ενδεχόμενη 

ζημία από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί 

να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη για την εκτιμώμενη ζημία.  Τόσο για 

τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της διοίκησης.  Όταν πρόσθετες 

πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Εταιρεία επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά 

με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για 

την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της πιθανής ζημίας.  

Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική 

επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας. 



Σελίδα 19 από 36 
 

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 

υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 

περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 

μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε σημαντικές αντιδικίες και 

νομικές υποθέσεις. 

 

Απομείωση ενσωμάτων παγίων 

Ο προσδιορισμός απομείωσης των ενσωμάτων παγίων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων που 

αφορούν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, στην αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της 

απομείωσης.  Η απομείωση βασίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, όπως στις αλλαγές 

των τρεχουσών συνθηκών ανταγωνισμού, στις προσδοκίες ανάπτυξης της αγοράς, στην 

αύξηση του κόστους κεφαλαίου, στις μεταβολές στην μελλοντική δυνατότητα 

χρηματοδότησης, στην τεχνολογική απαξίωση, στη διακοπή παρεχόμενων υπηρεσιών, στο 

τρέχον κόστος αντικατάστασης, στα καταβληθέντα ποσά για συγκρίσιμες συναλλαγές και σε 

άλλες μεταβολές συνθηκών που υποδεικνύουν ότι υπάρχει απομείωση.  Το ανακτήσιμο ποσό 

συνήθως προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.  

Ο προσδιορισμός των ενδείξεων απομείωσης, όπως και η εκτίμηση των μελλοντικών 

ταμειακών ροών και ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών των παγίων (ή ομάδων παγίων) 

απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό και 

την αξιολόγηση των ενδείξεων απομείωσης, τις αναμενόμενες ταμειακές ροές, τα επιτόκια 

προεξόφλησης που πρέπει να εφαρμοστούν, τις ωφέλιμες ζωές και τις υπολειμματικές αξίες 

των παγίων. 

 

1.3.3 Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

1.3.3.1 Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και 

παρουσίασης της. Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση 

στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με 

την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.   

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: 

• τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του 

ισολογισμού 

• τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο ιστορικό 

κόστος, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης και  

• τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία, μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι 

διαφορές που προκύπτουν αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται 

οι μεταβολές της εύλογης αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 24.   

Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων 

ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την 
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αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Η συναλλαγματική διαφορά 

που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης σε 

αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή 

θέση.  Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση 

της αλλοδαπής δραστηριότητας. 

 

1.3.3.2 Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 

Τα άυλα πάγια στοιχεία που αποκτώνται μεμονωμένα αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ 

εκείνα που αποκτώνται κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία 

κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Μεταγενέστερα, καταχωρούνται στο κόστος μείον 

σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Όλα τα άυλα πάγια στοιχεία έχουν περιορισμένη 

ωφέλιμη ζωή και αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια αυτής. Η διάρκεια 

ωφέλιμης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων εξετάζεται σε ετήσια βάση, και τυχόν 

προσαρμογές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως άδειες λογισμικών 

προγραμμάτων.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

1.3.3.3 Ενσώματα Πάγια 

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών που 

απαιτούνται για να τεθεί το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας που προορίζεται, αυξημένα 

με τόκους κατασκευαστικής περιόδου και μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις 

τυχόν απομειώσεις της αξίας τους, εφόσον είναι μόνιμου χαρακτήρα.  

Η παρούσα αξία του αναμενόμενου κόστους για την απόσυρση ενός παγίου στοιχείου 

κεφαλαιοποιείται ως μέρος της αξίας του παγίου αυτού στο βαθμό που πληρούνται τα κριτήρια 

αναγνώρισής του και αποσβένεται ανάλογα. 

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων εξοδοποιείται με την πραγματοποίησή του.  Το κόστος 

κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, 

μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης 

και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που προκύπτει καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

Όταν απαιτείται σταδιακή αντικατάσταση σημαντικών τμημάτων ενσώματων παγίων, η 

Εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω στοιχεία ως μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία με 

συγκεκριμένες ωφέλιμες ζωές και αποσβέσεις. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων, η οποία 

επανεξετάζεται σε περιοδική βάση.  Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή και οι συντελεστές απόσβεσης 

έχουν ως εξής: 

 

 

 



Σελίδα 21 από 36 
 

Κατηγορία 
Εκτιμώμενη Ωφέλιμη 

Ζωή 

Συντελεστές 

Απόσβεσης 
   

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 12 έτη 8,33% 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5 - 10 έτη 10% - 20% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 - 10 έτη 10% - 20 % 

 

1.3.3.4 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος το οποίο 

περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη 

αξία οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος το οποίο διατέθηκε για την απόκτηση αυτών, πλέον 

των σχετικών δαπανών αγοράς. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο 

κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν 

υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: 

• Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ή  

• η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν 

η εύλογη αξία υπάρχει) ή  

• δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το 

ποσό που η Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.  Το ποσό που η Εταιρεία 

εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το 

μεγαλύτερο από: 

• Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή  

• την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης. 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται 

ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή 

γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. 

Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες 

απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων που 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η 

διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας 

των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (μη συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών 

ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί). Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας 

το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου (το επιτόκιο που είχε 

υπολογιστεί κατά την αρχική τους αναγνώριση). Το ποσό της απομείωσης αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και 

μόνον όταν: 

• Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

• μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την 

κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 

και του ανταλλάγματος που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου περιουσιακού 

στοιχείου που αποκτάται μείον κάθε νέα υποχρέωση που αναλαμβάνεται. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη 

κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της Διοίκησης της Εταιρείας 

και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους. 

 

1.3.3.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά 

το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να 

απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.  

 

1.3.3.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.  Το κόστος κτήσης των 

αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην 

παρούσα θέση και κατάστασή τους και: 

• Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο μέσου  σταθμικού κόστους. 

• Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση.  

• Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή 

υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται με τη μέθοδο του 

εξατομικευμένου κόστους. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία 

μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων, μειωμένη με το 

εκτιμώμενο κόστος για την ολοκλήρωση αυτών και το εκτιμώμενο για την πραγματοποίηση 

της πώλησης κόστος.  Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας αποθεμάτων που έχουν απομειωθεί, η απομείωση αυτή αντιλογίζεται. 

Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της Εταιρείας 

αντιμετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου. 
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1.3.3.7 Προκαταβολές δαπανών 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης με βάση τα καταβαλλόμενα ποσά 

και μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά 

βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

 

1.3.3.8 Λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και 

ανακτήσιμης αξίας. 

1.3.3.9 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία είναι 

ταυτόχρονα και η αξία συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

τους μειωμένο κατά τα ποσά που είναι πιθανό ότι δεν θα εισπραχθούν.  Σε κάθε ημερομηνία 

σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων 

λογαριασμών εκτιμάται ανά πελάτη ξεχωριστά και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που 

είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν.  Η σχηματισθείσα πρόβλεψη 

αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης.  Τυχόν 

διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της 

σχηματισθείσας πρόβλεψης. 

 

1.3.3.10 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και βραχυπρόθεσμης προθεσμίας μέχρι 3 μήνες, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και 

χαμηλού ρίσκου. 

 

1.3.3.11 Φόρος εισοδήματος 

Στο φόρο της περιόδου περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος. Ο φόρος αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων.   

Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, 

βάσει των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία 

κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χώρας που δραστηριοποιείται και 

δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα.  Η Διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές φορολογικές διατάξεις 

επιδέχονται ερμηνείας και προβαίνει στο σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, με βάση 

τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές. Οι διαφορές του 

φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά 

την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 
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1.3.3.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που 

έχουν εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια.  

Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας. Η διανομή μερισμάτων 

στους μετόχους της Εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση στις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

1.3.3.13 Μισθώσεις 

Μίσθωση η οποία μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν 

από την κυριότητα ενός παγίου λογίζεται από το μισθωτή ως χρηματοδοτική μίσθωση και 

λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη υποχρέωσης. 

 

Λογιστική μίσθωσης από το μισθωτή 

Τα καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) που 

καταχωρούνται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων και σε μείωση της αναληφθείσας 

υποχρέωσης. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται στο χαμηλότερο ποσό, μεταξύ της 

εύλογης αξίας τους και της παρούσας αξίας των ελάχιστων πληρωμών μισθωμάτων, κατά την 

έναρξη της μίσθωσης, μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις ή τις ζημίες απομείωσης τους. 

Αν η μίσθωση δε μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν 

από την κυριότητα ενός παγίου, τότε θεωρείται λειτουργική και ο μισθωτής καταχωρεί τα 

ενοίκια ως έξοδα με βάση τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της μίσθωσης. 

1.3.3.14 Υποχρεώσεις 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. 

Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα 

με την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην 

οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.  Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά.  

Αντί των ανωτέρω οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και 

επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου 

ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα αυτό έχει σημαντική επίπτωση στα 

ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο, η αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

γίνεται στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη των ποσών που αφορούν 

υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την 

ανάληψη αυτών. 

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα 

στα αποτελέσματα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων 
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Προμηθευτές 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για αγορά αγαθών ή λήψη 

που έχουν αποκτηθεί κατά τη άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από 

προμηθευτές.  Οι πληρωτέοι λογαριασμοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο.  Αν όχι, παρουσιάζονται ως 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά 

στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Δάνεια 

Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένη κατά το κόστος 

που αφορά άμεσα τις συναλλαγές αυτές.  Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος. Τα κέρδη ή οι ζημίες από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων σε όλη τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η 

συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Τροποποίηση των όρων 

υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του 

οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.   

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται 

ή μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, 

συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων 

περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται, αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα. 

 

Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.   

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία 

των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους, αντί της επιμέτρησης της 

προηγούμενης παραγράφου, εάν η επιμέτρηση με βάση την παρούσα αξία αναμένεται να έχει 

σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έναντι της 

επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό. 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή 

τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει 

εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα.  Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική οι προβλέψεις 

αναγνωρίζονται σε προ εξοφλημένη βάση με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που 

αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και 
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τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση.  Όταν γίνεται προεξόφληση των 

προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται 

ως κόστος δανεισμού.  Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων 

για τον διακανονισμό της δέσμευσης, αντιλογίζονται.  Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο 

για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν.  Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για 

μελλοντικές ζημίες.  Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

1.3.3.15 Παροχές σε Εργαζομένους 

Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών 

Οι καταβολές εισφορών σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο, 

κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Η υποχρέωση εξαντλείται με την καταβολή της 

συγκεκριμένης εισφοράς, κατά περίπτωση. 

Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση τερματίζεται 

από την Εταιρεία πριν από την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν ένας υπάλληλος 

αποδέχεται εθελούσια έξοδο ως αντάλλαγμα γι' αυτές τις παροχές.  Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις 

παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία όταν είναι ευαπόδεικτα δεσμευμένος σε τερματισμό 

της υπηρεσίας, όταν έχει ένα λεπτομερειακό επίσημο πρόγραμμα για τον τερματισμό της 

απασχόλησης των εργαζομένων και δεν υπάρχει πραγματική πιθανότητα αναίρεσης. Οι 

παροχές που πρόκειται να καταβληθούν σε χρόνο μεγαλύτερο από 12 μήνες από την 

ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προ εξοφλούνται στην παρούσα 

αξία τους. Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία που σχετίζονται με τους εργαζομένους, 

οι οποίοι συνταξιοδοτούνται βάσει προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, αναγνωρίζονται 

όταν οι υπάλληλοι αποδέχονται την προσφορά και τα ποσά μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. 

1.3.3.16 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην 

περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και 

υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα 

βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

 

Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων 

Η εταιρεία καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. 

 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Πώληση εμπορευμάτων 

Τα έσοδα από πώληση εμπορευμάτων αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες 

συνθήκες: 
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• όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητά τους,  

• γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή,  

• τα οικονομικά οφέλη μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η 

εισροή τους στην οντότητα. 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στο μήνα στον οποίο παρέχονται οι 

υπηρεσίες. 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευμένος (με βάση τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου). 

 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτέλεσμα ως έξοδα , κατά 

το χρόνο χρήσεως του μίσθιου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

1.3.3.17 Διανομή μερίσματος 

 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους Μετόχους αναγνωρίζονται ως υποχρέωση την χρονική 

στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται προς διανομή από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

1.3.3.18 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων και διορθώσεις λαθών. 

1. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της 

συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 

μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

2. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

3. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.



Σελίδα 28 από 36 
 

1.3.4 Ενσώματα πάγια  

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

    

Ακίνητα 
 Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός 
 Λοιπός 

Εξοπλισμός 
 Λοιπά 

Άυλα 
 

Σύνολο         

Αξία κτήσης 01.01.2019  59.503,14  34.897,92  388.374,79  0,00  482.775,85  

Προθήκες 2019   0,00  2.027,49  22.867,30  1.795,00  26.689,79  

Εκποιήσεις/ διαγραφές  0,00  0,00  26.251,00  0,00  -26.251,00  

Αξία κτήσης 31.12.2019  59.503,14  36.925,41  384.991,09  1.795,00  483.214,64  

             

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1.1.2019   41.491,37  21.711,29  296.889,09  0,00  360.091,75    

Αποσβέσεις περιόδου  6.141,78  2.690,88  24.418,01  129,72  33.380,39    

Εκποιήσεις/ διαγραφές  0,00  0,00  -26.251,00  0,00  -26.251,00    

Υπόλοιπο 31.12.2019  47.633,15  24.402,17  295.056,10  129,72  367.221,14    

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 11.869,99  12.523,24  89.934,99  1.665,28  115.993,50   

             
  

Αξία κτήσης 01.01.2020  59.503,14  36.925,41  384.991,09  1.795,00  483.214,64   

Προθήκες 2020   0,00  300,00  19.331,38  31.756,10  51.387,48    

Εκποιήσεις/ διαγραφές  0,00  0,00  -2.129,52   0,00  -2.129,52    

Αξία κτήσης 31.12.2020  59.503,14  37.225,41  402.192,95  33.551,10  532.472,60    

             
  

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1.1.2020   47.633,15  24.402,17  295.056,10  129,72  367.221,14   

Αποσβέσεις περιόδου  6.141,78  2.115,86  27.071,13  617,03  35.945,80    

Εκποιήσεις/ διαγραφές  0,00  0,00  -2.129,49  0,00  -2.129,49    

Υπόλοιπο 31.12.2020  53.774,93  26.518,03  319.997,74  746,75  401.037,45    

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 5.728,21  10.707,38  82.195,21  32.804,35  131.435,15   
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1.3.5 Δάνεια και απαιτήσεις 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Εγγυήσεις ενοικίων ακινήτων  19.350,00  19.350,00 

Εγγυήσεις μεταφορικών μέσων  7.652,91  9.563,62 

Λοιπές εγγυήσεις  1.000,00  1.000,00 

Σύνολο  28.002,91  29.913,62 

 

1.3.6 Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι Εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Επιταγές εισπρακτέες  29.466,51  105.253,11 

Απαιτήσεις πελατών  76.684,94  61.377,60 

Σύνολο  106.151,45  166.630,71 

 

1.3.7 Αποθέματα 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Εμπορεύματα  2.174.921,16  2.239.004,18 

Προκαταβολές για αποθέματα  417.769,67  474.636,86 

Σύνολο  2.592.690,83  2.713.641,04 

 

Οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων αφορούν σε παραγγελίες εισαγωγών από το 

εξωτερικό. Δεν υπάρχουν ενεχυριασμένα αποθέματα.  

Το κόστος των αποθεμάτων, το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης αναλύεται ως 

εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Κόστος αποθεμάτων  4.765.084,15  4.299.149,29 

 

1.3.8 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι Λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Απαίτηση από τρέχων φόρο εισοδήματος  148.140,70  182.403,87 

Λοιπές Βραχ. Απαιτήσεις  5.272,11  3.415,63 

Προκαταβολές σε προμηθευτές  0,00  2.565,58 

Προκαταβολές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  0,00  2.347,93 

Προκαταβολές σε πιστωτές  1.272,52  504,17 

Σύνολο  154.685,33  191.237,18 

 

1.3.9 Προπληρωμένα έξοδα 
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Τα Προπληρωμένα έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Έξοδα ταξιδίων επόμενης χρήσης  6.782,81  17.689,42 

Ασφάλιστρα επόμενης χρήσης  12.992,00  13.838,00 

Σύνολο  19.774,81  31.527,42 

 

1.3.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Καταθέσεις όψεως  1.114.823,50  668.166,86 

Ταμείο  10.441,27  6.129,36 

Σύνολο  1.125.264,77  674.296,22 

 

1.3.11 Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 168.004 μετοχές αξίας ευρώ 5,00 εκάστη. Το σύνολο του 

μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 840.020,00. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα 

μίας ψήφου.  

Εντός της χρήσης 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν μεταβολές επί του ως άνω κονδυλίου. 

 

1.3.12 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 

 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Τακτικό αποθεματικό  280.006,67  280.006,67 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά το σχηματισθέν τακτικό αποθεματικό. 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη της εκάστοτε χρήσης κατ’ ελάχιστο 

ποσοστό 5% επί των κερδών μετά από την αφαίρεση των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και 

του αναλογούντος στα κέρδη αυτά φόρου εισοδήματος.  Η υποχρέωση σχηματισμού τακτικού 

αποθεματικού εξαντλείται όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο του μετοχικού 

κεφαλαίου.  Τέλος, το Τακτικό Αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την κάλυψη 

τυχόν ζημιάς από τα αποτελέσματα μελλοντικής χρήσης της Εταιρείας. 

Στη διάρκεια της χρήσης εγκρίθηκε διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 336.008,00, με 

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30 Ιουνίου 2020. 

 

1.3.13 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία του 

προσωπικού και έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 
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Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού   1.923,87   1.923,87 

 

1.3.14 Τραπεζικά δάνεια 

 

Περιγραφή  31.12.2020    31.12.2019 

Τραπεζικά δάνεια  0,02  50.170,17 

 

1.3.15 Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Προμηθευτές   370,25  273,90 

Προκαταβολές πελατών  54.504,11  52.006,18 

Σύνολο  54.874,36  52.280,08 

 

1.3.16 Υποχρέωση από τρέχων φόρο εισοδήματος 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου  182.046,79  148.199,51 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή  24%, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 1.α), του άρθρου 58, του ν. 4172/2013, όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί με την πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με τον νόμο 4690/2020.  

Για τις χρήσεις 2015 – 2020 η Εταιρεία έχει αποδεχθεί το φορολογικό πιστοποιητικό από 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65Α του Ν.4174/2013. 

Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί για τις πέντε χρήσεις και έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό 

Φορολογικής Συμμόρφωσης με γνώμη «Χωρίς Επιφύλαξη». 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ο έλεγχος 

φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας από τον τακτικό ελεγκτή της χρήσης 2020 δεν έχει 

ολοκληρωθεί. Ωστόσο δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις 

 

 

1.3.17 Λοιποί φόροι – τέλη 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)  116.937,13  99.790,73 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)  25.141,26  24.919,33 

Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές  1.856,58  1.433,39 

Τέλος Επιτηδεύματος  1.000,00  0,00 

Σύνολο  144.934,97  126.143,45 



Σελίδα 32 από 36 
 

 

1.3.18  Υποχρεώσεις σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Υποχρεώσεις σε οργανισμούς κύριας ασφάλισης  69.057,82  69.145,90 

 

1.3.19 Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Υποχρεώσεις σε πιστωτές διάφορους  33.878,57  38.801,82 

Σύνολο  33.878,57  38.801,82 

 

1.3.20 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Δεδουλευμένα έξοδα  4.649,45  3.957,33 

 

1.3.21 Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Πωλήσεις εμπορευμάτων (Χονδρικής-λιανικής-

Ενδοκοινοτικές)  7.563.083,42  6.981.994,05 

Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες 

οντότητες - Χονδρικής  7.592,00  7.540,00 

Πωλήσεις άχρηστου υλικού  266,10  791,30 

Σύνολο  7.570.941,52  6.990.325,35 

 

 

 

Τα έσοδα (εκτός κύκλου εργασιών) αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Άλλα λειτουργικά έσοδα  0,00  191,72 

Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων  0,00  135,80 

Σύνολο  0,00  327,52 

 

1.3.22 Ανάλυση εξόδων 

 

Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης έχει ως εξής:  

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Έξοδα διοίκησης   
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Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Μελών Δ.Σ.)  350.325,64  351.968,64 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Έξοδα διάθεσης      

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1.039.864,35  1.037.082,52 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  258.524,58  258.707,09 

Διάφορα έξοδα  192.279,58  247.448,42 

Παροχές τρίτων  114.943,71  115.722,05 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  51.379,34  35.678,66 

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων  35.945,80  31.380,39 

Φόροι - Τέλη  7.101,66  9.022,38 

Σύνολο  1.700.039,02  1.737.041,51 

 

Οι πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό και τις αμοιβές και έξοδα του αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Υπαλληλικό προσωπικό   34   28 

Λοιποί   4   4 

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού   38   32 

 

Οι παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται ως εξής: 

 

Περιγραφή   31.12.2020  31.12.2019 

Μικτές αποδοχές   815.738,85  812.881,74 

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου    281.318,40  281.318,40 

Εργοδοτικές εισφορές   278.882,74  278.786,96 

Αποζημιώσεις απόλυσης   0,00  15.501,42 

Λοιπές παροχές   14.250,00    562,64 

Σύνολο   1.390.189,99  1.389.051,16 

      

 

1.3.23 Λοιπά έξοδα και ζημίες 

 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Λοιπά έξοδα - πρόστιμα και προσαυξήσεις  212,35  2.074,27 

Τέλος επιτηδεύματος  0,00  1.000,00 

Σύνολο  212,35  3.074,27 

 

1.3.24 Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

Περιγραφή  31.12.2020  31.12.2019 

Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες  3.723,49  3.797,98 
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1.3.25 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι αμοιβές προς μέλη διοικητικών αναλύεται ως εξής: 

Περιγραφή   31.12.2020   31.12.2019 

Αμοιβές         

Διοικητικών Συμβουλίων   350.325,64   351.968,64 

 

Κατά τη χρήση 2020 και 2019 δεν υπήρξαν αναληφθείσες δεσμεύσεις παροχών μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν παρασχέθηκαν 

ποσά με οποιαδήποτε μορφή όπως προκαταβολών και πιστώσεων προς μέλη διοικητικών 

συμβουλίων.  Ομοίως δεν επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης 

σχετικά ποσά καθώς δεν υπήρχε σχετική απαίτηση από την περσινή χρήση.  Τέλος, δεν έχουν 

αναληφθεί δεσμεύσεις για λογαριασμό μελών διοικητικών συμβουλίων, με οποιαδήποτε 

εγγύηση. 

 

1.3.26 Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 27ης Μαΐου  2021 για την έγκριση 

αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα προτείνει διανομή μερίσματος ποσού € 

504.012,00 από τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2020. 

1.3.27 Νομικές υποθέσεις και δεσμεύσεις 

 

Οι Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, οι παρασχεθείσες εγγυήσεις και ενδεχόμενες 

επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε €                   31.12.2020                31.12. 2019 

Μέχρι 1 έτος  249.012,68  233.550,18 

Από 2 έως 5 έτη    105.855,99  292.692,48 

Σύνολα  354.868,67  526.242,66 

 

Οι δεσμεύσεις αφορούν κυρίως μισθώσεις μεταφορικών μέσων και μισθώσεις καταστημάτων 

οι οποίες λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες. 

 

Κατά τις χρήσεις 2020 και 2019 δεν είχαν παρασχεθεί εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, συμμετοχής 

σε έργα ή άλλης μορφής ή εξασφαλίσεις με τη μορφή Χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, 

εγγυήσεων ή λοιπών ενδεχόμενων επιβαρύνσεων.  Επίσης, στις χρήσεις αυτές δεν υπήρχαν 

ενδεχόμενες επιβαρύνσεις από αγωγές τρίτων ή μη εμφανιζόμενες στον ισολογισμό 

υποχρεώσεις από παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

 

1.3.28 Γεγονότα που θα μπορούσαν  να επηρεάσουν την πορεία της εταιρείας  

Επιπλέον, κρίνουμε σημαντικό να αναφερθούμε στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν λόγω 

της εμφάνισης του κορονοϊού (COVID-19), σε πολλές χώρες του πλανήτη, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Τον Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(ΠΟΥ) κήρυξε τον COVID-19 ως πανδημία.  
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Η Ελληνική Κυβέρνηση στην προσπάθεια της να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της 

πανδημίας του COVID-19, προέβη σε ενέργειες περιορισμού κοινωνικών & οικονομικών 

δραστηριοτήτων για την αποτροπή ραγδαίας εξάπλωσης του ιού που περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, κλείσιμο καταστημάτων, σφράγισμα συνόρων, απαγόρευση της κυκλοφορίας χωρίς 

σημαντικό λόγο  οι οποίες επηρέασαν  άμεσα την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Η 

Εταιρία βάσει των Κωδικών Άσκησης Δραστηριότητας της (ΚΑΔ)  εμπίπτει στις πληττόμενες 

από τον COVID-19 επιχειρήσεις και θα μπορούσε να κάνει χρήση σειρά  μέτρων στήριξης των 

επιχειρήσεων που νομοθέτησε η κυβέρνηση. Η εταιρεία δεν χρειάσθηκε να κάνει   χρήση 

αυτών γιατί όχι μόνο δεν μειώθηκε ο κύκλος εργασιών της αλλά εμφανίζει και αύξηση αυτού 

σε σχέση με την προηγούμενη χρήση η οποία ανήλθε σε € 580.616,17, ποσοστό 8,31%. 

 

Η Διοίκηση εξέτασε τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες και τον αντίκτυπο που θα μπορούν να έχουν 

στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας και τους κινδύνους στους οποίους 

εκτίθενται, και εκτιμά ότι δεν τίθεται θέμα για τη συνέχιση  της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας της Εταιρείας. 

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:  

• Η Εταιρεία είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις υποχρεώσεις της αφού ο δείκτης της 

Ρευστότητας (acid ratio) παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (31.12.2020: 8,17 και 31.12.2019 

: 10,66). Το κεφάλαιο κίνησης την 31.12.2020 ανερχόταν στο ποσό των € 3.509.χιλ.  

• Δεν υφίσταται  σημαντικός Τραπεζικός Δανεισμός.  

• Υφίστανται διαθέσιμα τραπεζικά πιστωτικά όρια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, σε 

περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα. Τα χρηματικά 

διαθέσιμα της εταιρείας κατά την 30.4.2021 ανέρχονται στο ποσό των € 1.689 χιλ. 

• Όσον αφορά τους προμηθευτές μας, εξετάζουμε προσεκτικά την κατάσταση στη Κίνα, καθώς 

αυτή η περιοχή αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών εμπορευμάτων μας. Οι 

σχέσεις μας με αυτούς τους προμηθευτές είναι πολυετείς και αυτή τη στιγμή, συνεχίζουμε 

κανονικά την εμπορική μας σχέση.  

• Δεν αναμένονται προβλήματα σχετικά με τον εφοδιασμό της Εταιρίας με εμπορεύματα για το 

δεύτερο εξάμηνο του έτους.  

• Οι δεσμοί της Εταιρίας με το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της (Διοίκηση & 

Εργαζόμενοι) είναι ιδιαίτερα ισχυροί. 

• Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο και εφαρμόζονται, όπου είναι 

δυνατό, συστήματα για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Έχει τεθεί επίσης σε εφαρμογή 

πρόσθετος σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με το προσωπικό που εκτελεί 

λειτουργίες κρίσιμες για την επιχειρησιακή συνέχεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 

κίνδυνος διακοπής λειτουργίας. 

• Η Εταιρία δε διέκοψε τη λειτουργία της και συνέχισε να τιμολογεί πελάτες που δεν ανέστειλαν 

την λειτουργία τους, ανταποκρινόμενη σε ζήτηση σαφώς πολύ χαμηλότερη από τα κανονικά 

επίπεδα. 

Για την Ελλάδα η αιφνίδια επιδείνωση του οικονομικού κλίματος θέτει σημαντικές προκλήσεις 

δεδομένων και των αυστηρών περιορισμών που θέτει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ακριβείς 

εκτιμήσεις για τις συνέπειες της αποδυνάμωσης της οικονομικής δραστηριότητας από την 

εξάπλωση του ιού είναι δυσχερείς σε αυτή τη φάση. Με τις τρέχουσες συνθήκες, την 

αβεβαιότητα και το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί με το πέρας της 

κρίσης, η εταιρεία έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη θωράκιση της ρευστότητας της. 
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Η Διοίκηση της Εταιρείας, ευθυγραμμιζόμενη με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ και των λοιπών 

αρμόδιων αρχών, έχει ήδη εκπονήσει και θέσει σε πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο διασφάλισης 

της επιχειρησιακής συνέχειας. Έχει θεσπίσει και διατηρεί σαφή εσωτερικά και εξωτερικά 

πρωτόκολλα για την τακτική αλλά και επείγουσα επικοινωνία με τους εργαζόμενους και 

άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. 

Παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις η Διοίκηση της Εταιρίας έχει επιπροσθέτως επικεντρωθεί 

στα εξής κύρια σημεία:  

 

Ασφάλεια Εργαζομένων, Συνεργατών, Πελατών και συστημάτων Μηχανογράφησης.  

Πρόνοια έχει ληφθεί επίσης για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης στα 

πλαίσια της εξασφάλισης κατ’ αρχήν της υγείας και κατά δεύτερο λόγο της εύρυθμης 

λειτουργίας της επιχείρησης.  Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες, κατευθύνσεις και προτροπές 

των αρμοδίων Αρχών και των ειδικών, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

ασφάλεια του προσωπικού και όσων συνεργάζονται με την Εταιρεία.  

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα.  

Γίνονται συνεχείς επαφές με τους Βασικούς Προμηθευτές για τη διαχείριση των παραγγελιών 

του Β’ εξαμήνου 2021 ώστε να διασφαλισθεί όσον το δυνατόν μεγαλύτερο επίπεδο ευελιξίας.  

 

Επαναπροσδιορισμός του κόστους λειτουργίας. 

 Έχει σχεδιαστεί πλάνο για τη μείωση του λειτουργικού της κόστους . Η Εταιρία βάσει των 

Κωδικών Άσκησης Δραστηριότητας της (ΚΑΔ) εμπίπτει στις πληττόμενες από τον COVID-

19 επιχειρήσεις και μπορεί, εάν και στο μέτρο που το κρίνει απαραίτητο, να κάνει χρήση των 

νόμιμων δυνατοτήτων που παρέχονται για την στήριξη των επιχειρήσεων, όπως αυτές που 

αναφέρονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που ισχύουν ή θα ισχύσουν στο μέλλον. 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα 

οποία να αφορούν, είτε στον Όμιλο, είτε στην Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από 

τα Ελληνικά Λογιστικά  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος του Δ.Σ. Ο Προϊσταμένος 

Λογιστηρίου 

Για την Λογιστική Εταιρεία 

Καλλιθέας Ο.Ε. 

 

 

 

Χρήστος Γ.Τσαγκογέωργας 

 

 

 

Ιωάννης 

Ραγκούσης 

 

 

 

Κωνσταντίνος Α. 

Κουβέλης 

Α.Δ.Τ. Τ 148235 Α.Δ.Τ. ΑΜ 518715 Α.Δ.Τ. ΑΟ 109893 

Αριθμός Αδείας Ο.Ε.Ε. 

0079144  - Α' Τάξεως 

 


