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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της «WIN GRE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 23η Αυγούστου 2021 και 

αναρτήθηκαν στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας (www.thewinebarrel.gr).  

 

 

 

 

Μαρία Κατσικά 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

«WIN GRE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ «Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 2ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 (από την 01/01/2020 έως την 31/12/2020) 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε προς έγκριση, νόμιμα υπογεγραμμένη και ελεγμένη, σύμφωνα με το Νόμο 

και βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης για τη χρήση 2020 (από την 

01/01/2020 έως την 31/12/2020), η οποία συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις των 

άρθρων 150-154 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και να σας παραθέσουμε αναλυτικά τα πεπραγμένα εντός 

της ως άνω χρήσης με αναφορά στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, στους 

στόχους, στις στρατηγικές, στις προοπτικές και στις προσδοκίες για το 2021, καθώς και στους κυριότερους 

κινδύνους και αβεβαιότητες. 

 

Η χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι η δεύτερη που λειτούργησε η εταιρεία «Win Gre 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (όπως μετονομάστηκε η εταιρεία «S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε»), οι δε Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αυτής 

είναι οι δεύτερες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. - IFRS) με βάση τις λογιστικές αρχές και πολιτικές που έχουν 

υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι σύμφωνες με τα πρότυπα αυτά. 

 

Οι θεματικές ενότητες της παρούσας Έκθεσης και το περιεχόμενό τους έχουν ως ακολούθως: 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η εταιρεία «Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (όπως μετονομάστηκε η εταιρεία «S.F.D. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε» που συστάθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2019), έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων (Βαλαωρίτου 17) και η διάρκειά της ορίστηκε  

αορίστου χρόνου.  

 

Αρχικά, το μετοχικό κεφάλαιο σύστασης της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα ευρώ (50.000,00 €), διαιρούμενο 

σε 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία, ενώ το κύριο 

αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας ήταν η διακίνηση κάθε προϊόντος ή είδους, είτε για δικό της 

λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων που περιλαμβάνει φορτώσεις, μεταφορτώσεις, εκφορτώσεις, 

μεταφορές και πρακτόρευση μεταφορών διά ξηράς, θάλασσας ή αέρα με δικά της μέσα ή με μέσα τρίτων, 

που θα τα μισθώνει, ή όχι, η μίσθωση Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων και η εμπορία, 

επεξεργασία, συσκευασία ή ανασυσκευασία πάσης φύσεως εμπορευμάτων τρίτων. 

 

Στη συνέχεια, εντός του 2020 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) 

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία, οπότε ανήλθε 

συνολικά στο ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000,00 €) διαιρούμενο σε 650.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. Επίσης, το 2020 τα αντικείμενα 

δραστηριότητας της Εταιρείας τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και πλέον το κύριο αντικείμενο 

δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η παραγωγή, επεξεργασία, οινοποίηση, εμφιάλωση, συσκευασία και 

εμπορία κρασιού και άλλων ποτών,  β) η οργάνωση και λειτουργία μονάδας παραγωγής και εμπορίας 
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εμφιαλωμένων οίνων και συναφών προϊόντων τόσο για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρείας όσο και για 

λογαριασμό τρίτων, γ) η ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων στον τομέα της 

εμπορίας οίνου και λοιπών ποτών και δ) η άσκηση όλων των συναφών δραστηριοτήτων στον χώρο της 

οινοποιΐας και ποτοποιΐας. 

 

Β. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) είχε κύκλο εργασιών ύψους 

328.304,90 ευρώ, έναντι μηδενικού κύκλου εργασιών κατά την προηγούμενη χρήση 2019 (23/12/2019 έως 

31/12/2019). 

 

Οι ζημίες προ φόρων κατά την κλειόμενη χρήση 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) διαμορφώθηκαν σε 

460.803,44 ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 734,00 ευρώ που ήταν κατά την προηγούμενη χρήση 

2019 (23/12/2019 έως 31/12/2019), ενώ οι αντίστοιχες ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 460.803,44 

ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους ύψους 734,00 ευρώ και τέλος οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων («EBITDA») διαμορφώθηκαν σε 460.526,27 ευρώ 

κατά την κλειόμενη χρήση έναντι 734,00 ευρώ που ανήλθαν κατά την προηγούμενη χρήση (23/12/2019 έως 

31/12/2019). 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, όπως αυτή απεικονίζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 

κλειόμενης χρήσης, έχει ως εξής:  

 

Τα Ίδια Κεφάλαια την 31/12/2020 ανήλθαν σε 188.462,56 ευρώ έναντι 49.266,00 ευρώ που ήταν την 

31/12/2019, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν αντίστοιχα 606.893,83 ευρώ την 

31/12/2020 έναντι 907,76 ευρώ που ανήλθαν την 31/12/2019.  

 

Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) έλαβαν χώρα τα παρακάτω 

σημαντικότερα γεγονότα: 

 

1) Μεταβολή εταιρικής επωνυμίας:  

Η Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την 27η/09/2020 αποφάσισε, ενόψει 

του μονοπρόσωπου χαρακτήρα της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 

του Ν.4548/2018, την τροποποίηση της επωνυμίας σε «Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με διακριτικό τίτλο «Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας σε «Win 

Gre SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» με διακριτικό τίτλο «Win Gre SINGLE MEMBER S.A.». 

 

2) Τροποποίηση του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας: 

Η Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την 27η/09/2020 αποφάσισε επίσης 

τη συμπλήρωση, διεύρυνση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας, διενεργώντας την αναγκαία 

τροποποίηση και αναδιατύπωση του άρθρου 3 του Καταστατικού της, η οποία τροποποίηση-αναδιατύπωση 

ενσωματώνει όλη την επέκταση και διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας που αφορά πέραν των αρχικών της 

σκοπών (που αφορούσαν κυρίως την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην εφοδιαστική αλυσίδα) και τις 

παρακάτω δραστηριότητες: α) την παραγωγή, επεξεργασία, οινοποίηση, εμφιάλωση, συσκευασία και 

εμπορία κρασιού και άλλων ποτών,  β) την οργάνωση και λειτουργία μονάδας παραγωγής και εμπορίας 

εμφιαλωμένων οίνων και συναφών προϊόντων τόσο για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρείας όσο και για 

λογαριασμό τρίτων, γ) την ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων στον τομέα της 
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εμπορίας οίνου και λοιπών ποτών και δ) την άσκηση όλων των συναφών δραστηριοτήτων στον χώρο της 

οινοποιΐας και ποτοποιΐας. 

 

3) Μεταβολή της έδρας της Εταιρείας: 

Η Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την 27η/09/2020 αποφάσισε 

επιπλέον για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών ως νέα έδρα της να ορίσει τον Δήμο 

Αθηναίων, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 17. 

 

4) Μεταβολή-Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας:  

Τέλος, η Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την 27η/09/2020 αποφάσισε 

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 

€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών 

μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. Κατόπιν της από 30/09/2020 πιστοποίησης 

καταβολής του συνολικού ποσού της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό 

των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000,00 €) διαιρούμενο σε 650.000 κοινές ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. 

 

Ε.  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές που υπάρχουν στον κλάδο της οινοποιΐας 

σκοπεύει να προχωρήσει στον ευρύτερο σχεδιασμό της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στον εν λόγω 

χώρο, επενδύοντας κυρίως στη διαφήμιση των προϊόντων της, προσδοκώντας στην μεγαλύτερη δυνατόν 

αύξηση των μεγεθών της εντός της χρήσης 2021. 

 

ΣΤ.  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν.  

 

Ζ.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

1) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία κατά την περίοδο αναφοράς δεν ήταν εκτεθειμένη σε μεγάλο πιστωτικό κίνδυνο, καθώς το ύψος 

των πωλήσεων που πραγματοποίησε εντός της χρήσης 2020 δεν ήταν μεγάλο.  

 

2) Κίνδυνος επιτοκίων  

Η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό κατά την ημερομηνία σύνταξης των ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, καθώς επίσης δε χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

3) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

 

4) Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) 

Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί τον κίνδυνο ρευστότητας ελεγχόμενο, εξαιτίας της δέσμευσης των Μετόχων 

ότι, εφόσον απαιτηθεί, θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της 

δραστηριότητας της.  
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Η. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

H Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την 25η/06/2021 αποφάσισε την εκ 

νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(600.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. Κατόπιν της από 20/08/2021 πιστοποίησης καταβολής του 

συνολικού ποσού της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό του 

ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.250.000,00 €) διαιρούμενο σε 1.250.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. 

 

Πέραν του ως άνω αναφερθέντος γεγονότος, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να συνέβησαν από τη 

λήξη της διαχειριστικής χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης και να επηρεάζουν 

τα αποτελέσματα ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.                                                       

             

                         

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021 

 

 

 

Μαρία Κατσικά 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 
 

 

 Σημείωση 
01/01 - 

31/12/2020 
 23/12 - 

31/12/2019 

Πωλήσεις  328.304,90  - 

Κόστος πωληθέντων  (274.424,15)  - 

Μικτά κέρδη / (ζημίες)  53.880,75  - 

     

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης   0,01  - 

Έξοδα διάθεσης  7 (492.342,78)  - 

Έξοδα διοίκησης 8 (21.770,51)  (734,00) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 9 (494,41)  - 

Κέρδη / (Ζημίες) από λειτουργικές 
δραστηριότητες  (460.726,94) 

 

(734,00) 

     

Χρηματοοικονομικά έξοδα 10 (76,50)  - 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  (460.803,44)  (734,00) 

Φόρος εισοδήματος 11 -  - 

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)  (460.803,44)  (734,00) 

 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά 
από φόρους (Β)  - 

 

- 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / 
(ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β)  (460.803,44) 

 

(734,00) 

     

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 
(«EBITDA»)  (460.526,27) 

 

(734,00) 
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2020  31/12/2019 

Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού     

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12 3.500,00  - 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13 5.819,33  - 

  9.319,33  - 

Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού     

Αποθέματα 14 2.459,82  - 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 15 195.959,45  - 

Λοιπές απαιτήσεις 16 113.044,26  50.173,76 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 474.573,53  - 

  786.037,06  50.173,76 

Σύνολο Ενεργητικού  795.356,39  50.173,76 

     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια Κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 18 650.000,00  50.000,00 

Αποτελέσματα εις νέο  (461.537,44)  (734,00) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)  188.462,56  49.266,00 

     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 183.421,30  - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 423.472,53  907,76 

  606.893,83  907,76 

Σύνολο Υποχρεώσεων (β)   606.893,83  907,76 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α) + 
(β)   795.356,39  50.173,76 
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020 50.000,00 - (734,00) 49.266,00 

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης - - (460.803,44) (460.803,44) 

Λοιπά συνολικά  εισοδήματα / (ζημίες) 
μετά από φόρους - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / 
(ζημίες) μετά από φόρους - - (460.803,44) (460.803,44) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Σημείωση 
18) 600.000,00 - - 600.000,00 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020 650.000,00 - (461.537,44) 188.462,56 

     

Υπόλοιπο την 23η Δεκεμβρίου 2019 - - - - 

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης - - (734,00) (734,00) 

Λοιπά συνολικά  εισοδήματα / (ζημίες) 
μετά από φόρους - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / 
(ζημίες) μετά από φόρους - - (734,00) (734,00) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Σημείωση 
18) 50.000,00 - - 50.000,00 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019 50.000,00 - (734,00) 49.266,00 
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 
 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  
 Σημείωση 01/01 - 

31/12/2020 
 23/12 - 

31/12/2019 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων   (460.803,44)  (734,00) 

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις  6,13 200,67  - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  10 76,50  - 

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

 

  

 

 

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων   (2.459,82)  - 

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων   (308.829,95)  (173,76) 

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   605.986,07  907,76 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   (76,50)  - 

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

 

 (165.906,47) 

 

- 

      

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  12,13 (9.520,00)  - 

Τόκοι εισπραχθέντες   -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

 

 (9.520,00) 

 

- 

      

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  18 650.000,00  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

 

 650.000,00 

 

- 

      

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

 

 474.573,53 

 

- 

      

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης   -  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης   474.573,53  - 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

1. Γενικές πληροφορίες της Εταιρείας  

 

Η εταιρεία «Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (όπως μετονομάστηκε η εταιρεία «S.F.D. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε» που συστάθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2019), έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων (Βαλαωρίτου 17) και η διάρκειά της ορίστηκε  

αορίστου χρόνου.  

 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι οι 

δεύτερες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. - IFRS), εγκρίθηκαν από τη Διοίκηση της Εταιρείας την 23η 

Αυγούστου 2021 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

Η «S.F.D. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ A.E.» έχει ως κύριο 

αντικείμενο δραστηριότητας, την διακίνηση κάθε προϊόντος ή είδους, είτε για δικό της λογαριασμό είτε για 

λογαριασμό τρίτων που περιλαμβάνει φορτώσεις, μεταφορτώσεις, εκφορτώσεις, μεταφορές και πρακτόρευση 

μεταφορών διά ξηράς, θάλασσας ή αέρα με δικά της μέσα ή με μέσα τρίτων, που θα τα μισθώνει, ή όχι, τη 

μίσθωση Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων και την εμπορία, επεξεργασία, συσκευασία ή 

ανασυσκευασία πάσης φύσεως εμπορευμάτων τρίτων. 

 

2. Βάση παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι παρούσες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του Σ.Δ.Λ.Π., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Οι συνημμένες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, ενώ έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας («going 

concern»). 

 

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνημμένων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των 

ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 

εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

Τα σημαντικότερα πρότυπα και διερμηνείες αναλύονται ως ακολούθως: 

• Δ.Π.Χ.Α. 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις): 

Το Σ.Δ.Λ.Π. εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μίας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο 

Δ.Π.Χ.Α. 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μία οικονομική οντότητα 

προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μία επιχείρηση ή μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης αρχίζει την ή μετά 
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την έναρξη της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και 

για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ 

επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή.  

 

• Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:  

Το Σ.Δ.Λ.Π. εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

στις 29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την 

καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην 

προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο («Τροποποιήσεις στις παραπομπές του 

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

προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του 

εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο Δ.Π.Χ.Α. για τις 

εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα 

πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. δεν κάνει αναφορά.  

 

• Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, 

αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη»: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 

να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «η πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν 

παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των 

κύριων χρηστών των Οικονομικών Καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις Οικονομικές 

Καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, 

βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις 

διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των Δ.Π.Χ.Α..  

 

• Δ.Π.Χ.Α. 9, Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς»: 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) εξέδωσε 

τροποποιήσεις στα πρότυπα Δ.Π.Χ.Α. 9, Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Α. 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη 

φάση των εργασιών του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων 

δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που 

προκύπτουν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης 

ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις 

σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης του Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και 

του Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις προβλέπουν 

προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται από 

την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης 

κατά την περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς 

με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Eπίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο 

Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την 

αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο προτύπου) επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα 

επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. 
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Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική χρήση και η 

Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα. 

 

• Δ.Π.Χ.Α. 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»: 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών 

καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το Σ.Δ.Λ.Π. 

τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του 

Δ.Π.Χ.Α. 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που 

προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική 

διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων 

ως συνέπεια του COVID-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Α. 16, εάν η αλλαγή ή 

έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: α) Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που 

είναι ουσιαστικά ίδιο με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή, 

β) Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν 

από την 30η Ιουνίου 2021, γ) Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της 

μίσθωσης. Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες»:  

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το Σ.Δ.Λ.Π. εξέδωσε σχέδιο προτύπου για την 

αναβολή της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής των τροποποιήσεων την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι 

τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, 

βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη 

ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων 

στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με 

την επιμέτρηση ή τον χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου 

ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις 

ταξινόμησης για τον δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς 

τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Δ.Λ.Π. 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης»:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μίας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 

συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που 

σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί 

χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μία οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημία απομείωσης στα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά 

στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 ή και δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Δ.Π.Χ.Α. 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο»: 

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

τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 

Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά 
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περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μία 

εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε 

μία συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η τροποποίηση 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• Ετήσιες βελτιώσεις σε Δ.Π.Χ.Α. 2018 - 2020:  

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

τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα (4) Δ.Π.Χ.Α.. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

➢ Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»: Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να 

περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε 

στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε 

τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%.  

➢ Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις»: Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον 

εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του 

προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό 

των κινήτρων μίσθωσης. 

 

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

 

3.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, επιμετρούνται στο νόμισμα του 

οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που 

υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τον διακανονισμό 

συναλλαγών σε ξένο νόμισμα καθώς και από την αποτίμηση, στο τέλος της χρήσης, των νομισματικών 

στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 

αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται 

όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες 

δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και 

το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν γίνονται. 
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Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους ή όταν 

δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που 

προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 

χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

 

Τα γήπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

υπολογίζονται με τη “σταθερή μέθοδο” στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι 

διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

 

3.3  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

(α) Σήματα και άδειες 

Τα σήματα και οι άδειες αποτιμούνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 

με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ανέρχεται σε 15 

χρόνια. 

 

(β) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμούνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με 

τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 6 

χρόνια. 

 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισμικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν 

γίνονται. Οι δαπάνες που αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών που ελέγχονται από 

την Εταιρεία καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές 

προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων. Το ιδιοπαραγόμενο λογισμικό αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του 

η οποία κυμαίνεται από 3 έως 6 χρόνια. 

 

3.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 

Με την εξαίρεση των ασώματων ακινητοποιήσεων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, οι οποίες ελέγχονται για 

απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του 

Ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας 

μείον το κόστος διάθεσης και της αξίας χρήσης. Εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης είναι το ποσό που 

μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς 

συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε 

πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα 

αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή 

χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του 

στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα 
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στοιχεία του Ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να 

αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

 

3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που στη συνέχεια επιμετρώνται σε εύλογη αξία (είτε 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα, είτε στα αποτελέσματα χρήσης) και 

• Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος. 

 

Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας για τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών όρων των ταμειακών ροών. 

 

Η Εταιρεία επιμετρεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά στην εύλογη αξία τους προσθέτοντας 

κόστη συναλλαγής, στη περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν επιμετράται στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. Τα κόστη συναλλαγής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης εξοδοποιούνται. Οι 

εμπορικές απαιτήσεις αρχικά επιμετρώνται στην τιμή συναλλαγής. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ενσωματωμένα παράγωγα εξετάζονται στο σύνολό τους όταν 

διερευνάται εάν οι ταμειακές τους ροές είναι μόνο καταβολή κεφαλαίου και τόκων. 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δ.Π.Χ.Α. 9, τα χρεόγραφα επιμετρούνται στη συνέχεια στο αποσβέσιμο κόστος, 

ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. 

Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: α) το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων και β) εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του μέσου, αντιπροσωπεύουν «μόνο πληρωμές κεφαλαίου 

και τόκων» (SPPI κριτήριο) επί του υπολοίπου που εκκρεμεί. 

 

Η νέα ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρεογράφων της Εταιρείας γίνεται ως εξής: 

 

1) Χρεόγραφα στο αποσβέσιμο κόστος για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτώνται 

στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου που σκοπό έχει τη διατήρησή τους ώστε να εισπραχθούν οι 

συμβατικές ταμειακές ροές, ενώ ταυτόχρονα πληρούν το SPPI κριτήριο. Τα έσοδα των τόκων αυτών των 

στοιχείων περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα και αναγνωρίζονται με τη χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τη διαγραφή αναγνωρίζεται αμέσως στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

2) Χρεόγραφα στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, με τα κέρδη ή τις ζημίες να 

μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά την από-αναγνώριση. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας είναι χρεωστικοί τίτλοι που πληρούν το SPPI κριτήριο και 

κατέχονται στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου είσπραξης ταμειακών ροών και πώλησής τους. Οι 

μεταβολές στη λογιστική αξία τους αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, εκτός από την 

αναγνώριση κερδών ή ζημιών απομείωσης, εσόδων από τόκους και κερδών ή ζημιών από συναλλαγματικές 

διαφορές, τα οποία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Τα έσοδα τόκων από αυτά τα 

στοιχεία περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα και αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. 
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3) Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης 

περιλαμβάνουν παράγωγα αλλά και συμμετοχικούς τίτλους, τους οποίους η Εταιρεία δεν είχε αμετάκλητα 

επιλέξει να ταξινομεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά την αρχική αναγνώρισή τους ή 

μεταβίβαση. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης χρεόγραφα των οποίων οι ταμειακές ροές δεν πληρούν 

το SPPI κριτήριο ή η Εταιρεία δεν τους κατέχει στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό την 

είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, ή την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και την πώλησή τους. 

Το κέρδος ή ζημία από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

χρήσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται και επιμετρώνται μεταγενέστερα, ως εξής: 

4) Συμμετοχικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος, χωρίς μεταφορά των 

κερδών ή ζημιών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά την απο-αναγνώρισή τους. Στην κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνονται μόνο οι συμμετοχικοί τίτλοι, τους οποίους η Εταιρεία έχει την πρόθεση να κρατήσει στο 

προβλεπόμενο μέλλον και έχει αμετάκλητα αποφασίσει να τους ταξινομεί κατά τον τρόπο αυτό στην αρχική 

αναγνώρισή τους ή στη μεταβίβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 9. Οι συμμετοχικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης συνολικού εισοδήματος δεν υπόκεινται σε απομείωση. Μερίσματα από τέτοιες επενδύσεις 

συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός αν αντιπροσωπεύουν ανάκτηση 

μέρους του κόστους της επένδυσης. 

 

5) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζονται στην κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω 

αποτελεσμάτων χρήσης κατά την αρχική τους αναγνώριση και τα οποία θα μπορούσαν διαφορετικά να 

επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικού 

εισοδήματος. Μία τέτοια ταξινόμηση μπορεί να γίνει μόνο εάν απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μία «λογιστική 

αναντιστοιχία» που διαφορετικά θα προέκυπτε. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται 

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει το νομικά εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφιστούν τα 

αναγνωρισμένα ποσά και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να 

αναγνωριστεί η απαίτηση και να πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός ως προς την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το 

νομικά εκτελεστό δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη 

συνήθη πορεία των εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή 

πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου. 

 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και 

όλων των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία 

εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

 

Για τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία εφάρμοσε την 

απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισαν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες με βάση τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών.  
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Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες υπολογίζονται 

με βάση τις ζημίες των επόμενων δώδεκα (12) μηνών. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες των επόμενων 

δώδεκα (12) μηνών είναι ένα μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτει από τη πιθανότητα αθέτησης πληρωμής ενός 

στοιχείου εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα αναφοράς. Πάντως, όταν υπάρχει 

σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη απομείωσης θα 

βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου. 

 

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαγράφονται 

όταν: 

• Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών ροών έχουν λήξει ή 

• Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό 

στοιχείο αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να πληρώσει τις 

συγκεκριμένες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας σύμβασης 

μεταβίβασης. 

• Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό 

στοιχείο και παράλληλα είτε: (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

ιδιοκτησίας ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

ιδιοκτησίας, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. 

 

Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο περιουσιακό 

στοιχείο αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 

ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο 

βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, αναγνωρίζεται μια 

αντίστοιχη υποχρέωση. 

 

Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται 

στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του περιουσιακού στοιχείου και του μέγιστου ποσού που 

μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει. 

 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού παύει να αναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση 

απαλλάσσεται, ακυρώνεται ή έχει λήξει. Στην περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού 

αντικαθίσταται από άλλο του ιδίου δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή όπου οι όροι μίας 

υπάρχουσας υποχρέωσης έχουν ουσιαστικά τροποποιηθεί η ανταλλαγή αυτή ή η τροποποίηση θεωρείται ως 

παύση αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώρισης μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις 

αντίστοιχες τρέχουσες αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.6 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος 

των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τα κόστη σχεδιασμού, το κόστος των 

υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισμού 

δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσης των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων 

προϊόντων εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησής τους, στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, 
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αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το 

εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της επιχείρησης.     

 

3.7 Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμούνται 

στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών 

απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς 

απαιτήσεις εκτιμούνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το 

υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε 

ημερομηνία κλεισίματος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους 

σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για 

επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη διαγράφεται σχεδόν καμία απαίτηση μέχρι να 

εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. Οι εμπορικές και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες συνήθως διακανονίζονται σε 0 - 150 ημέρες για την 

Εταιρεία, ενώ σε περιπτώσεις μη έγκαιρης είσπραξης δεν καταλογίζονται τόκοι υπερημερίας στους πελάτες.  

 

3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

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

βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις (3) μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

Για τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και 

καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 

μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

 

3.10 Δανειακές υποχρεώσεις 

 

Τα δάνεια περιλμβάνονται, μαζί με τις εμπορικές υποχρεώσεις, στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της 

Εταιρείας.   

 

Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά 

άμεσα έξοδα σύναψης, όπου αυτά είναι σημαντικά. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια 

αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το 

αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι δαπάνες έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του 

αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Τυχόν διαφορά μεταξύ των εισπρακτέων ποσών (καθαρό από σχετικά 

έξοδα) και της αξίας προεξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να 

αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 

Η Εταιρεία κεφαλαιοποιεί όλα τα κόστη δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση, 

κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις. 
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Η ανταλλαγή μεταξύ υφιστάμενου δανειολήπτη και δανειστή δικαιοπραξιών με ουσιαστικά διαφορετικούς 

όρους λογιστικοποιείται ως απόσβεση  της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Ομοίως, μια ουσιαστική τροποποίηση των όρων μιας υφιστάμενης 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή μέρους αυτής (ανεξαρτήτως του εάν αποδίδεται ή όχι στην οικονομική 

δυσκολία του οφειλέτη) λογίζεται ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και της 

αναγνώρισης νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραπάνω 

πολιτικής, εάν οι όροι είναι ουσιαστικά διαφορετικοί, η Εταιρεία εφαρμόζει κριτήρια ποσοτικά (διαφορά 10% 

μεταξύ αρχικής και αναθεωρημένης ευθύνης) όσο και ποιοτικά (δοσμένες εγγυήσεις, όροι και τηρούμενοι 

δείκτες, δανειστής). 

 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή μέρους μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που αποσβέστηκε ή μεταβιβάστηκε σε άλλο μέρος και του εύλογου 

τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταβιβαζόμενων μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων ή 

αναληφθεισών υποχρεώσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 

3.11 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήματος 

υπολογίζεται με βάση τα κέρδη της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, τους 

πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών 

αρχών και από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών 

συντελεστών. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης και προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων.  

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται όταν προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή μίας υποχρέωσης από συναλλαγή η οποία δε συνιστά σε ενοποίηση επιχειρήσεων και κατά το 

χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα (κέρδος / 

ζημία). 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που 

έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και 

αναμένεται να εφαρμοστούν όταν το σχετικό στοιχείο Ενεργητικού θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα 

διακανονιστεί. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

3.12 Παροχές στο προσωπικό 

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο, όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 
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(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων 

εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2112/1920 η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις στους 

αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής εξαρτάται από τα έτη 

προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης των υπαλλήλων (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησής τους λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που 

θα πρέπει να τους καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση 

απόλυσης. 

 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 ”Παροχές εργαζομένων” η Εταιρεία υποχρεούται να σχηματίσει σχετική πρόβλεψη 

μόνο για την περίπτωση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού (πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών). Η υποχρέωση που καταχωρείται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, 

προσαρμοσμένη με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας 

που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος («projected unit 

credit method»).  

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και έπειτα και σύμφωνα με την τροποποίηση του Δ.Λ.Π.19, τα αναλογιστικά 

κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα καταχωρούνται 

στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος στη χρήση που προκύπτουν και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα 

της σταδιακής αναγνώρισης στις επόμενες χρήσεις μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων (“μέθοδος 

περιθωρίου”). Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στ’ Αποτελέσματα. 

 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

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

ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 

τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το 

οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 

αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται δώδεκα (12) μήνες μετά την 

ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων προεξοφλούνται.  

 

(δ) Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 

ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι 

υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής 

εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά τη συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για 

την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν έχει καμία 

νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

 

3.13 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, και είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων, ενώ 
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παράλληλα μία αξιόπιστη εκτίμηση της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. 

Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται 

προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων, ο οποίος 

αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται 

απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα 

μίας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών 

ωφελειών είναι πιθανή. 

 

3.14 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται με την 

εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Οι 

εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως 

διακανονίζονται σε 0 - 120 ημέρες για την Εταιρεία. 

 

3.15 Αναγνώριση εσόδων 

 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για 

λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων κτλ). 

 

Μία οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μίας σύμβασης, 

μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του 

αγαθού ή της υπηρεσίας εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα 

οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μίας 

περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, 

συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να 

επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη.  

 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται τη λογιστική περίοδο κατά την οποία οι υπηρεσίες 

παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται. 

 

Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η 

οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. 

 

Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της 

προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή (για παράδειγμα όταν τα 

αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση 

τιμολογίου). 

 

Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) ή 

όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την 
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εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική 

υποχρέωση απο-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στ’ αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των 

δανείων ή απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η 

παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται έσοδα από τόκους με το ίδιο επιτόκιο (αρχικό πραγματικό επιτόκιο) επί της 

απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής τους 

έχει θεμελιωθεί. 

 

3.16 Μισθώσεις 

 

Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την 

τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση, βάσει της οποίας η αναδρομική επίδραση της εφαρμογής του 

προτύπου καταχωρήθηκε την ημερομηνία αυτή. Τα συγκριτικά στοιχεία δεν έχουν αναδιατυπωθεί. 

 

- Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει δικαιώματα χρήσης παγίων στην έναρξη της μίσθωσης (την ημερομηνία που το 

περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρώνται στο 

κόστος τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την απομείωση της αξίας τους και 

προσαρμοσμένο κατά την επαναμέτρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων μισθώσεων. Το κόστος των 

δικαιωμάτων χρήσης παγίων συμπεριλαμβάνει το ποσό των υποχρεώσεων μισθώσεων που έχουν 

αναγνωριστεί, τις αρχικές άμεσα συνδεδεμένες σχετικές δαπάνες και τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν 

την ή πριν την ημερομηνία έναρξης, μειωμένες κατά το ποσό των προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων 

κινήτρων. Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης παγίων αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη 

μικρότερη διάρκεια μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου παγίου και των όρων της σύμβασης 

μίσθωσης. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 

 

- Υποχρεώσεις μισθώσεων 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες με την παρούσα 

αξία των μισθωμάτων για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Οι πληρωμές συμπεριλαμβάνουν 

τα συμβατικά σταθερά μισθώματα, μειωμένα κατά το ποσό των προσφερόμενων επιδοτήσεων, μεταβλητά 

μισθώματα που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη καθώς και ποσά για πληρωμές υπολειμματικής αξίας που 

αναμένεται να πληρωθούν. Τα μισθώματα επίσης περιλαμβάνουν την τιμή εξάσκησης ενός δικαιώματος 

αγοράς που είναι σχετικά βέβαιο ότι θα εξασκηθεί από την Εταιρεία και πληρωμές κυρώσεων λύσης μίας 

μίσθωσης, αν οι όροι σύμβασης δείχνουν με σχετική βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα εξασκήσει το δικαίωμα 

για λύση. Τα μεταβλητά μισθώματα που δεν εξαρτώνται από κάποιον δείκτη αναγνωρίζονται ως έξοδο στην 

περίοδο που επέρχεται το γεγονός ή η συνθήκη και γίνεται η πληρωμή. Για να υπολογίσει την παρούσα 

αξία των πληρωμών η Εταιρεία χρησιμοποιεί το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού κατά την ημερομηνία 

έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό επιτόκιο δεν προσδιορίζεται ευθέως από τη σύμβαση μίσθωσης. 

Μεταγενέστερα της έναρξης μίσθωσης το ποσό των υποχρεώσεων μισθώσεων προσαυξάνεται με έξοδα 

τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές μισθωμάτων που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία 
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των υποχρεώσεων μισθώσεων επαναμετράται εάν υπάρξει τροποποίηση στη σύμβαση ή οποιαδήποτε 

αλλαγή στη διάρκεια της σύμβασης, στα σταθερά μισθώματα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού 

στοιχείου. Οι επαναμετρήσεις αυτές καταχωρούνται σε μία γραμμή στη σημείωση των δικαιωμάτων χρήσης 

παγίων ως μετατροπές. 

 

- Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή μισθώσεις διάρκειας 

μικρότερης ή ίσης των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης μίσθωσης, όπου 

δεν υπάρχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου). Επίσης, εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με 

περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αξίας. Πληρωμές μισθωμάτων για βραχυχρόνιες και χαμηλής αξίας 

μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

- Σημαντικές εκτιμήσεις στον προσδιορισμό της διάρκειας μισθώσεων με δικαίωμα ανανέωσης 

Η Εταιρεία προσδιορίζει τη διάρκεια μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης 

της χρονικής περιόδου που καλύπτεται από: α) δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης, εάν είναι σχετικά 

βέβαιο ότι το δικαίωμα θα εξασκηθεί ή από β) δικαίωμα λύσης της σύμβασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι 

το δικαίωμα δε θα εξασκηθεί. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για κάποιες μισθώσεις να επεκτείνει τη διάρκεια 

της σύμβασης μίσθωσης. Η Εταιρεία αξιολογεί εάν υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι θα εξασκηθεί το 

δικαίωμα ανανέωσης, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες που δημιουργούν οικονομικό 

κίνητρο να εξασκήσει το δικαίωμα ανανέωσης. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης, η 

Εταιρεία επανεξετάζει τη διάρκεια της μίσθωσης, εάν υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός ή αλλαγή στις 

συνθήκες που εμπίπτουν στον έλεγχό του και επηρεάζουν την επιλογή εξάσκησης (ή όχι) του δικαιώματος 

ανανέωσης (όπως για παράδειγμα μία αλλαγή στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας). 

 

3.17 Μερίσματα 

 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. 

 

3.18 Έξοδα 

 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος σε δεδουλευμένη βάση.  

 

4. Εκτιμήσεις και άσκηση κρίσεως από τη Διοίκηση 

 

Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση της 

Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές παραδοχές και λογιστικές εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα ποσά των 

στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα 

έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην 

καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις περιστάσεις και τις τρέχουσες συνθήκες, τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα, που θεωρούνται 

αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. 
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Οι τομείς όπου απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση και όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές 

για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται κατωτέρω: 

 

Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν 

πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. 

Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικά αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει το φόρο 

εισοδήματος στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών θα λάβει χώρα (Σημείωση 18). 

 

Προβλέψεις για αποθέματα 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ 

τρέχουσας και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η ρευστοποιήσιμη αξία μπορεί να διαφέρει σε σχέση με 

εκείνη που εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Σημείωση 14). 

 

Προβλέψεις για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Η Διοίκηση προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς 

απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής 

Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων 

εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται (Σημείωση 15). 

 

Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων και των αύλων περιουσιακών 

στοιχείων 

Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβεστέων παγίων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 3.2 και 3.3 αντίστοιχα. 

 

5. Κόστος μισθοδοσίας 

 

Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως 

εξής: 

 
01/01 - 

31/12/2020  
23/12 - 

31/12/2019 

Μισθοί και ημερομίσθια 7.095,51  - 

Εργοδοτικές εισφορές 1.726,34  - 

ΣΥΝΟΛΟ 8.821,85  - 

 

Το κόστος μισθοδοσίας έχει επιβαρύνει την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ως εξής: 

 

 
01/01 - 

31/12/2020  
23/12 - 

31/12/2019 

Έξοδα Διάθεσης (Σημείωση 7) 3.358,61  - 

Έξοδα Διοίκησης (Σημείωση 8) 5.463,24  - 

ΣΥΝΟΛΟ 8.821,85  - 

 

Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώθηκε σε 4 εργαζόμενους 

έναντι 0 την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
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6. Αποσβέσεις 

 

Οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 
01/01 - 

31/12/2020  
23/12 - 

31/12/2019 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 
(Σημείωση 13) 200,67  - 

ΣΥΝΟΛΟ 200,67  - 

 

Οι παραπάνω αποσβέσεις μερίζονται στις λειτουργίες της Εταιρείας ως ακολούθως: 

 
01/01 - 

31/12/2020  
23/12 - 

31/12/2019 

Έξοδα Διοίκησης (Σημείωση 8) 200,67  - 

ΣΥΝΟΛΟ 200,67  - 

 

7. Έξοδα διάθεσης 

 

Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 
01/01 - 

31/12/2020  
23/12 - 

31/12/2019 

Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού (Σημείωση 5)   3.358,61  - 

Αμοιβές & Έξοδα τρίτων  558,90  - 

Φόροι - Τέλη 949,84  - 

Διάφορα έξοδα 487.475,43  - 

ΣΥΝΟΛΟ 492.342,78  - 

 

Στα «Διάφορα Έξοδα» συμπεριλαμβάνονται κυρίως δαπάνες προβολής και διαφήμισης (διαφημίσεις στην 

τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, κτλ.)  

 

8. Έξοδα διοίκησης 

 

Τα έξοδα διοίκησης που εμφανίζονται στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 
01/01 - 

31/12/2020  
23/12 - 

31/12/2019 

Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού (Σημείωση 5)    5.463,24  - 

Αμοιβές & Έξοδα τρίτων  5.361,95  - 

Ενοίκια μισθώσεων (Σημείωση 25)   2.418,21  - 

Φόροι - Τέλη 7.788,70  - 

Διάφορα έξοδα 537,74  734,00 

Αποσβέσεις (Σημείωση 6)   200,67  - 

ΣΥΝΟΛΟ 21.770,51  734,00 
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9. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης που εμφανίζονται στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 
01/01 - 

31/12/2020  
23/12 - 

31/12/2019 

Διάφορα έξοδα  494,41  - 

ΣΥΝΟΛΟ 494,41  - 

 

10. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 
01/01 - 

31/12/2020  

23/12 - 
31/12/2019 

Προμήθειες και έξοδα τραπεζών 76,50  - 

ΣΥΝΟΛΟ 76,50  - 

 

11. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στην Εταιρεία την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 είναι 24%. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και 

του πραγματικού φορολογικού συντελεστή: 

 
01/01 - 

31/12/2020  
23/12 - 

31/12/2019 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (460.803,44)  (734,00) 

Συντελεστής φόρου 24%  24% 

Αναμενόμενη δαπάνη / (έσοδο)  φόρου (110.592,83)  (176,16) 

Επίδραση μη εκπιπτόμενων δαπανών 397,09  - 

Επίδραση από μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες για τις 
οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογία 110.195,74 

 

176,16 

Πραγματική δαπάνη / (έσοδο) φόρου -  - 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία είχε σωρευμένες μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες συνολικού ύψους 

459.882,90 ευρώ (31/12/2019: 734,00 ευρώ), για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση. 

 

12. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
Ακιν/ποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2020 -  - 

Προσθήκες 3.500,00  3.500,00 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020 3.500,00  3.500,00 

    

Την 31η Δεκεμβρίου 2020  
 

 

Αξία κτήσεως 3.500,00  3.500,00 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -  - 

Αναπόσβεστη αξία 3.500,00  3.500,00 
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Ακιν/ποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης την 23η Δεκεμβρίου 2019 -  - 

Προσθήκες -  - 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019 -  - 

    

Την 31η Δεκεμβρίου 2019  
 

 

Αξία κτήσεως -  - 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -  - 

Αναπόσβεστη αξία -  - 

  
 

 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία δεν είχε δεσμεύσεις για 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 

13.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Λογισμικό  Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2020 -  - 

Προσθήκες 6.020,00  6.020,00 

Αποσβέσεις (Σημείωση 6) (200,67)  (200,67) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020 5.819,33  5.819,33 

Την 31η Δεκεμβρίου 2020    

Αξία κτήσεως 6.020,00  6.020,00 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (200,67)  (200,67) 

Αναπόσβεστη αξία 5.819,33  5.819,33 

    

Υπόλοιπο έναρξης την 23η Δεκεμβρίου 2019 -  - 

Προσθήκες -  - 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019 -  - 

Την 31η Δεκεμβρίου 2019    

Αξία κτήσεως -  - 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -  - 

Αναπόσβεστη αξία -  - 

 

14. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2020  31/12/2019 

Εμπορεύματα 2.459,82  - 

 2.459,82  - 

(Μείον): Προβλέψεις για απομείωση 
εμπορευμάτων -  - 

Συνολική αξία 2.459,82  - 

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσης και 

της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Κάθε μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης από την αποτίμηση 

των αποθεμάτων τέλους χρήσης στη ρευστοποιήσιμη αξία τους περιλαμβάνεται στο κόστος των αποθεμάτων 

που καταχωρήθηκε ως έξοδα στο κόστος πωληθέντων. 
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Επί των αποθεμάτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.  

 

15. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2020  31/12/2019 

Πελάτες 195.959,45  - 

 195.959,45  - 

(Μείον): Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -  - 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 195.959,45  - 

 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019, επί των απαιτήσεων της Εταιρείας δεν 

υφίστανται εμπράγματα βάρη.  

 

Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες συνήθως διακανονίζονται σε 

0 - 150 ημέρες για την Εταιρεία, ενώ σε περιπτώσεις μη έγκαιρης είσπραξης δεν καταλογίζονται στους 

πελάτες τόκοι υπερημερίας.  

 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων της 

Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

  31/12/2020  31/12/2019 

Δεν είναι σε καθυστέρηση  
και δεν είναι απομειωμένα  195.959,45  - 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά  
όχι απομειωμένα     

<30 ημέρες  -  - 

30-60 ημέρες  -  - 

60-90 ημέρες  -  - 

90-120 ημέρες  -  - 

>120 ημέρες  -  - 

ΣΥΝΟΛΟ   195.959,45  - 

 

16. Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2020  31/12/2019 

Χρεώστες διάφοροι 113.044,26  50.173,76 

 113.044,26  50.173,76 

(Μείον): Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -  - 

Καθαρές λοιπές απαιτήσεις 113.044,26  50.173,76 

 

17. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2020  31/12/2019 

Ταμείο -  - 

Καταθέσεις όψεως 474.573,53  - 

ΣΥΝΟΛΟ  474.573,53  - 
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Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 

καταθέσεων τραπεζών.  

 

18. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε 650.000,00 ευρώ (31η Δεκεμβρίου 

2019: 50.000,00 ευρώ) διαιρούμενο σε 650.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ 

έκαστη (31η Δεκεμβρίου 2019: 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη).  

 

Η Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την 27η/09/2020 αποφάσισε την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) 

με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. Κατόπιν της από 30/09/2020 πιστοποίησης καταβολής του 

συνολικού ποσού της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000,00 €) διαιρούμενο σε 650.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 

αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. 

 

19. Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2020  31/12/2019 

Προμηθευτές 126.368,53  - 

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 57.052,77  - 

ΣΥΝΟΛΟ 183.421,30  - 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 0 - 120 ημέρες 

για την Εταιρεία. 

 

20. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2020  31/12/2019 

Φόροι πληρωτέοι, πλην φόρου εισοδήματος 2.885,86  144,80 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 2.133,40  - 

Πιστωτές διάφοροι 418.453,27  762,96 

ΣΥΝΟΛΟ 423.472,53  907,76 

 

Ο λογαριασμός «Πιστωτές διάφοροι» περιλαμβάνει κυρίως υποχρεώσεις αναφορικά με δαπάνες διαφήμισης 

και προώθησης.  

 

21. Χρηματοοικονομικά προϊόντα - Εύλογη αξία 

 

Ιεραρχία Εύλογης Αξίας 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας 

των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:  

Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
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Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 

καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 

εύλογη αξία και δε βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.  

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές, 

προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

«Ενεργή» χρηματαγορά υπάρχει όταν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες και αναθεωρούμενες σε τακτά 

διαστήματα τιμές που δημοσιεύονται από χρηματιστήριο, χρηματιστή, κλάδο, οργανισμό αξιολόγησης ή 

οργανισμό εποπτείας. Αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1. 

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές 

(π.χ. συμβόλαια παραγώγων εκτός της αγοράς παραγώγων) προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών 

αποτίμησης, οι οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιμες πληροφορίες για συναλλαγές που 

διενεργούνται σε ενεργές αγορές, ενώ χρησιμοποιούν κατά το δυνατό λιγότερες εκτιμήσεις της οικονομικής 

οντότητας. Εάν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την αποτίμηση των στοιχείων αυτών είναι διαθέσιμα σε 

ενεργές αγορές, τότε αυτά περιλαμβάνονται στο επίπεδο 2. 

 

Εάν οι τεχνικές αποτίμησης δε βασίζονται σε διαθέσιμες αγοραίες πληροφορίες, τότε τα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 3. 

 

Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να επιμετρηθούν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν: 

• Τιμές αγοράς ή τιμές διαπραγματευτών για παρόμοια στοιχεία 

• Την εύλογη αξία των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου εμπορευμάτων, η οποία προσδιορίζεται ως 

η παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματοροών 

 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιεί η Εταιρεία κατά τη χρήση. Δεν υπήρξαν 

μεταφορές ποσών μεταξύ επιπέδων ιεράρχησης εύλογης αξίας κατά τη χρήση. 

 

Οι λογιστικές αξίες των παρακάτω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

προσεγγίζουν την εύλογή τους αξία, λόγω της βραχυπρόθεσμης φύσης τους: 

• Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

• Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

22. Μερίσματα 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας (Ν.4548/2018) που ισχύουν από την 

01/01/2019, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διανέμουν ετησίως στους μετόχους τους ως πρώτο μέρισμα 

το 35% των κερδών τους, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και την κράτηση του τακτικού 

αποθεματικού. 

 

Την 3η Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 

2019. Η πρόταση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της 17ης Σεπτεμβρίου 2020. 
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Την 23η Αυγούστου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη μη διανομή μερίσματος για τη 

χρήση 2020. Η πρόταση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2021. 

 

23. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 
01/01 - 

31/12/2020 
 23/12 - 

31/12/2019 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 298.576,00  - 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 37.144,23  - 

γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών της διοίκησης -  - 

 

    

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 31/12/2020 
 

31/12/2019 

α) Απαιτήσεις 195.959,45  - 

β) Υποχρεώσεις 693,04  - 

γ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & 
μέλη της διοίκησης -  - 

δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
& μέλη της διοίκησης -  - 

 

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται με μετρητά.  Δεν 

έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.   

 

Σημειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών ειδικές συμφωνίες 

ή συνεργασίες και οι τυχόν μεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται με τους εκάστοτε συνήθεις όρους, εντός του 

πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 

 

24. Διαχείριση κινδύνων 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία κατά την περίοδο αναφοράς δεν ήταν εκτεθειμένη σε μεγάλο πιστωτικό κίνδυνο, καθώς το ύψος 

των πωλήσεων που πραγματοποίησε εντός της χρήσης 2020 δεν ήταν μεγάλο.  

 

Κίνδυνος επιτοκίων  

Η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό κατά την ημερομηνία σύνταξης των ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, καθώς επίσης δε χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) 

Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί τον κίνδυνο ρευστότητας ελεγχόμενο, εξαιτίας της δέσμευσης των Μετόχων 

ότι, εφόσον απαιτηθεί, θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της 

δραστηριότητας της.  
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25. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 

Δεσμεύσεις από μισθώσεις 

Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις έχουν ως εξής: 

 31/12/2020  31/12/2019 

Έως 31 Δεκεμβρίου 2020 -  1.475,28 

Έως 31 Δεκεμβρίου 2021 3.264,00  1.475,28 

Έως 31 Δεκεμβρίου 2022 3.264,00  1.475,28 

Έως 31 Δεκεμβρίου 2023 3.264,00  - 

ΣΥΝΟΛΟ 8.840,00  4.425,84 

    

Επιβάρυνση Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 2.418,21  - 

 

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης χώρου γραφείων. Λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για ιδιαίτερα 

χαμηλού ύψους μίσθωματα εντάσσονται στις εξαιρέσεις του νέου Δ.Π.Χ.Α. 16 και ως εκ τούτου συνεχίζουν να 

λογιστικοποιούνται όπως και πριν την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16, ήτοι οι πληρωμές μισθωμάτων 

αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

   

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Πέρα των ήδη αναφερόμενων ενδεχόμενων υποχρεώσεων δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις που ενδέχεται 

να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας. 

 

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

H Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την 25η/06/2021 αποφάσισε την εκ 

νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(600.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. Κατόπιν της από 20/08/2021 πιστοποίησης καταβολής του 

συνολικού ποσού της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό του 

ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.250.000,00 €) διαιρούμενο σε 1.250.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία. 

 

Πέραν του ως άνω αναφερθέντος γεγονότος, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να συνέβησαν από τη 

λήξη της διαχειριστικής χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης και να επηρεάζουν 

τα αποτελέσματα ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Eταιρίας WIN GRE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020 

Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά  
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Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021 

 

 

Η Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

 

 

 

 

Μαρία Κατσικά  Άρις Χατζατουριάν 

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 246246/08-02-2012  Α.Δ.Τ.: ΑΟ 170228/28-02-2020 

  

 

 

Για το Λογιστήριο 

 

 

 

 

Αφροδίτη Τσίγκα 
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