ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 84367202000
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
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Βεβαιώνεται

ότι

οι

συνημμένες

Ετήσιες

Οικονομικές

Καταστάσεις

είναι

εκείνες

που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΥ»
στις 19 Ιουνίου 2020 και έχουν αναρτηθεί στο δια δίκτυο στην διεύθυνση www. apollonionbakery. gr.
Η παρούσα έκθεση των οικονομικών στοιχείων στοχεύει στην πλήρη και ακριβή
πληροφόρηση των μετόχων και των επενδυτών και παρέχει όλες τις πληροφορίες και
οικονομικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την σωστή εκτίμηση της περιουσιακής
κατάστασης, των αποτελεσμάτων καθώς και των προοπτικών της εταιρείας και του ομίλου
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΥ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ :

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

‘Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

4 - 11

2.

Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή

12 -14

3.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

15 - 50
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
της 31.12.2019
Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.4548 / 2018 και τις διατάξεις του Καταστατικού, το Διοικητικό
Συμβούλιο, προκειμένου να σας ενημερώσει για την οικονομική θέση της εταιρείας, την εξέλιξη των
εργασιών της και το οικονομικό αποτέλεσμα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2019 - 31/12/2019,
συγκάλεσε την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, για να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό
των πεπραγμένων του και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε βελτιωμένος σε σχέση με αυτόν της προηγουμένης
χρήσεως, € 19.181 χιλ. για το 2019, έναντι € 18.979 χιλ. για το 2018. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει
και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε € 19.730 χιλ. έναντι € 19.495 χιλ. στην
προηγούμενη χρήση.
Το μικτό κέρδος της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το μικτό κέρδος
της προηγούμενης χρήσεως, € 6.902 χιλ. το 2019, έναντι € 6.762 χιλ. της χρήσεως 2018. Αντίστοιχη
μείωση παρουσίασε και το μικτό κέρδος του ομίλου.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων,

παρουσίασαν σημαντική μεταβολή, λόγω της

υιοθέτησης, για πρώτη φορά του ifrs 16 Μισθώσεις, και ανήλθαν στο ποσό των € 3.176 χιλ. έναντι €
1.853 χιλ. το 2018.
Τα

αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν αρνητικά και ανήλθαν σε ζημιά

ποσού 198 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 279 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση 2018. Αντίστοιχη εικόνα
παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου, τα οποία για την χρήση 2019
διαμορφώθηκαν, αρνητικά και ανήλθαν στο ποσό των € 213 χιλ. ζημιών, έναντι ζημιών ποσού € 335
χιλ. της χρήσεως 2018.
Τα αποτελέσματα της εταιρείας μετά από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά και ανήλθαν στο
ποσό των 218 χιλ. € για το 2019 έναντι ζημίας € 238,5 χιλ.€, το 2018. Το αποτέλεσμα του Ομίλου,
μετά από φόρους, για την χρήση 2019 διαμορφώθηκε αρνητικά στο ποσό των 230 χιλ.€ ζημίας.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 1.519 χιλ. το 2019 από €
1.751 χιλ. το 2018. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των € 1.514 χιλ..
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας το 2019 ανήλθε στο ποσό των € 9.933
χιλ. από € 9.433 χιλ. το 2018. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου, το 2019,
ανήλθε στο ποσό των € 9.999 χιλ..
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Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 18.569 χιλ. το 2019 από €
17.308 χιλ. το 2018. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των € 18.683
χιλ. το 2019.
Τα ενσώματα πάγια, της εταιρείας, ανήλθαν στο ποσό των € 11.052 χιλ. € το 2019 από € 12.191 χιλ.
το 2018. Τα ενσώματα πάγια του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των €11.477 χιλ.€ το 2019. Το ύψος των
επενδύσεων της Εταιρείας εντός της χρήσεως 2019 ήταν σημαντικό και ανήλθε στο ποσό των € 373
χιλ.. Οι κυριότερες επενδύσεις της χρήσεως αφορούν στην απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού
εξοπλισμού στο εργοστάσιο.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών:
ΟΜΙΛΟΣ
2019
α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού:
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και
αποδοτικότητας
EBITDA / Κύκλος Εργασιών
Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις
Καθαρά Κέρδη πρό φόρων / Ίδια Κεφάλαια
Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2018

2018

2019

37,75%
6,28%
13,19%

39,98%
8,27%
13,89%

38,78%
6,30%
13,74%

40,95%
8,23%
14,36%

51,74%

52,91%

53,49%

54,50%

16,10%
37,35%
-14,07%
13,03

9,44%
36,88%
-19,08%
11,09

15,84%
35,99%
-13,01%
12,63

9,77%
35,63%
-15,95%
10,84

ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους .
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και
ερμηνειών, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ΔΠΧΠ που έχουν
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχετικά με την διανομή μερίσματος, η διοίκηση προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων την μη διανομή μερίσματος, κατά τις χρήσεις που παρουσιάζουν κερδοφόρο αποτέλεσμα,
προκειμένου να ενισχυθεί η καθαρή θέση της εταιρείας και η χρηματοοικονομική της κατάσταση.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, επιτοκίων, πιστωτικών
κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου έχει στόχο να
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ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική

απόδοση του. Ο Όμιλος και η

Εταιρεία δεν εκτελούν συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις
εμπορικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί o Όμιλος και η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από
σύναψη δανείων, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και
πληρωτέους και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΌΣ ΚIΝΔΥΝΟΣ
Η έκθεση τoυ Ομίλου και της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη δεδομένου
ότι το σύνολο των δανειακών τους υποχρεώσεων είναι σε ευρώ και ως εκ τούτου η έκθεση σε
συναλλαγματικούς κινδύνους εκτιμάται ως χαμηλή. Επίσης οι αγορές πρώτων υλών και εξοπλισμού
προέρχονται κυρίως από χώρες της ζώνης του ευρώ, συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος που
ενδέχεται να προκύψει είναι περιορισμένος.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Το γεγονός ότι ο δανεισμός βασίζεται σε προκαθορισμένα περιθώρια επιτοκίων, έχει ως αποτέλεσμα
οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσεως να είναι μικρές. Πολιτική τoυ
Ομίλου και της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και την
διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ο ‘Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες
προέρχονται από μία μεγάλη

πελατειακή βάση η χρηματοοικονομική κατάσταση των οποίων

παρακολουθείται διαρκώς. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται
προβλέψεις για επισφάλειες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες
ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ.
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων του Ομίλου είναι υψηλή και το τελικό απόθεμα σε σχέση
με τον κύκλο εργασιών του Ομίλου είναι χαμηλό. Λόγω της φύσης των αποθεμάτων δεν συντρέχουν
τακτικές συνθήκες απαξίωσης αυτών. Εντούτοις η Διοίκηση επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα
την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει όταν χρειάζεται κατάλληλες
προβλέψεις ώστε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να απεικονίζονται τα αποθέματα στην
πραγματική τους αξία.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ο ‘Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη
επαρκούς ρευστότητας, φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις
προς χρήση. Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιον τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ Α’ ΥΛΩΝ
Στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας η συμμετοχή κόστους των A’, Β’ Υλών και υλικών
συσκευασίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το τελικό κόστος παραγωγής. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος
συνήθως προέρχεται από πηγές τις οποίες η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει άμεσα, γι’ αυτόν τον λόγο
η Διοίκηση της Εταιρείας συνεργάζεται μακροχρόνια με προμηθευτές των υλών αυτών και
παρακολουθεί τις σχετικές αγορές, ώστε να μπορεί να δράσει προληπτικά όπου αυτό είναι εφικτό.
Προσπαθεί να περιορίσει την έκθεσή της σε αυτόν τον κίνδυνο μέσω ειδικών συμφωνιών με τους
προμηθευτές της και προσαρμόζει ανάλογα την τιμολογιακή και εμπορική πολιτική της ώστε
οποιαδήποτε τυχόν αύξηση να μην επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορίας της και γενικότερα τις
οικονομικές της επιδόσεις.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24,
αφορούν συναλλαγές μεταξύ τους και με την ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:

2019
ΟΜΙΛΟΣ
ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ
ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ
ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ
ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ
ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕΕ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕΕ

Πωλήσεις
Προϊόντων
Παροχή
υπηρεσιών
Αγορά
Προϊόντων
Λήψη
υπηρεσιών
Υποχρεώσεις

863.959,29

863.959,29

164.828,07

164.828,07

0,00

0,00

1.061,61

1.061,61

98.556,95

98.556,95

85.882,86

85.882,86

577.545,68

577.545,68

587.858,62

587.858,62

2.055.481,26

2.055.481,26

1.600.158,04

1.600.158,04

0,00

510.426,24

0,00

555.468,38

0,00

111.030,70

0,00

101.074,07

0,00

231.430,39

0,00

292.116,47

204.999,96

204.999,96

160.000,00

160.000,00

Πωλήσεις
Προϊόντων
Παροχή
υπηρεσιών

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕΕ

Απαιτήσεις

Διευθυντικά στελέχη & μέλη της
διοίκησης

Αμοιβές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2018
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήματα:
α) Μεσογείων 244 - Χολαργός
β) Β. Άννης-Μαρίας 3 – Γλυκά Νερά
γ) Βας. Σοφίας 26-28 - Μαρούσι
δ) Ανδρέα Παπανδρέου 22-24 - Χαλάνδρι
ε) Πανεπιστημίου 62 & Θεμιστοκλέους 1 – Αθήνα
στ) Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 142 & Σιβιτανίδου, Πλατεία Δαβάκη, Καλλιθέα Αττικής
ζ) 3ης Σεπτεμβρίου 7 & Βερανζέρου, Αθήνα
η) Αχαρνών 334 & Ευγενίου Καραβία στον Δήμο Αθηναίων
θ) Μεσογείων 346 & Ρόδων 1, Αγία Παρασκευή
Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα
Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η εταιρεία δεν διατηρεί διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) απασχολούσε την 31.12.2019
318 άτομα και ο όμιλος 338 άτομα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Στο παρόν τμήμα περιλαμβάνονται οι πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία σε σχέση με μία πληθώρα
θεμάτων, όπως περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, θέματα που αφορούν τον σεβασμό
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς και θέματα σχετικά με τη
δωροδοκία.
Προκειμένου η Εταιρεία να παραμείνει η πρώτη επιλογή των πελατών της, επιδιώκει σήμερα
περισσότερο από ποτέ να αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό της, θέτει τις βάσεις για διαρκή
ανάπτυξη με επίκεντρο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και στόχο τη μεγιστοποίηση της
ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των πελατών.
Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με το περιβάλλον
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και βασικό
πυλώνα της λειτουργίας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία εντάσσει συνεχώς στην
επιχειρηματική της δραστηριότητα διαδικασίες και αναλαμβάνει δράσεις που περιορίζουν τις άμεσες
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και έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία της. Ενδεικτικά ορισμένες δράσεις προς
την κατεύθυνση αυτή είναι :
- εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
- εξορθολογισμός και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
- αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας με λαμπτήρες
τεχνολογίας LED
Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με εργασιακά θέματα
Το συνολικό προσωπικό που απασχολούσε η Εταιρεία στο τέλος του 2019 ανήλθε σε 318 άτομα και
του ομίλου σε 338 άτομα.
Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της
Εταιρείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η Διοίκηση της Εταιρείας μεριμνά επίσης για τη διασφάλιση
της τήρησης των κανόνων πυρασφάλειας και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για την
εκπαίδευση του προσωπικού.
Παροχές προς εργαζομένους
Η Εταιρεία εφαρμόζει σειρά από παροχές και πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση για τους
εργαζομένους, ενδεικτικά:
• Χορήγηση δανείων σε εργαζομένους για την αντιμετώπιση εκτάκτων οικονομικών καταστάσεων και
αναγκών,
• Προκαταβολή έναντι μισθού για λόγους υγείας ή κάλυψη έκτακτων αναγκών των εργαζομένων,
• Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους, σε περίπτωση ανάγκης, εξυπηρετούνται από την τράπεζα
αίματος που υπάρχει για αυτό το σκοπό.
Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων
Η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Εταιρία. Το έτος
2019, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο σύνολο του
προσωπικού του εργοστασίου και των καταστημάτων με στόχο την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών
ασφαλούς εργασίας. Επιπλέον, για το προσωπικό των καταστημάτων οργανώθηκαν
εκπαίδευσης σε θέματα προώθησης πωλήσεων προϊόντων εστίασης.
Πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Ίσες ευκαιρίες και διαφορετικότητα

Σελίδα 9 από 50

κύκλοι

Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων συνταχθείσες σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
31- Δεκεμβρίου 2019

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της
Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη / επιλογή, στις αποδοχές,
στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές
δραστηριότητες, σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η
θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. Η Εταιρεία
παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε
υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά
που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020

Ενώ εντός του 2019 η εταιρεία και ο όμιλος παρουσίασαν σημάδια ανάκαμψης, μετά την μακροχρόνια
ύφεση της ελληνικής οικονομίας, και οι προοπτικές για το 2020 ήταν ιδιαίτερα θετικές, η ανοδική
πορεία ανακόπηκε με την εμφάνιση του Covid-19. Οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν εμφανείς στις
πωλήσεις της εταιρείας και της θυγατρικής της προκαλώντας σημαντική μείωση τους κατά τους μήνες
που εφαρμόσθηκαν περιοριστικά μέτρα στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. H διοίκηση του
ομίλου αντέδρασε άμεσα και προσάρμοσε ανάλογα τα κόστη λειτουργίας της, κάνοντας χρήση, όπου
ήταν εφικτό και συμφέρον, των κινήτρων που δόθηκαν από την κυβέρνηση για τον περιορισμό του
κόστους προσωπικού και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η εξέλιξη των πωλήσεων, μέχρι και
τον τρέχοντα μήνα δίνουν δείγματα ανάκαμψης. Εκτιμούμε ότι μέχρι το κλείσιμο του τρέχοντος έτους η
εταιρεία θα έχει ανακτήσει σημαντικό τμήμα των πωλήσεών της και η τελική μείωση δεν θα υπερβεί το
20% - 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσεως. Η συγκράτηση της μείωσης των
πωλήσεων σε συνδυασμό με την συνετή διαχείριση του κόστους λειτουργίας εκτιμούμε ότι θα φέρει
θετικά αποτελέσματα για την τρέχουσα χρήση.
Παράλληλα με τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, η διοίκηση
εξακολουθεί να επιδιώκει αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας μέσα από την επέκταση
του δικτύου καταστημάτων ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ τα οποία μπορούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους
προωθώντας τα προϊόντα της ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ, τόσο αυτά που παράγονται στις εγκαταστάσεις του
εργοστασίου, όσο και τα νέα προϊόντα σοκολάτας, τα οποία παράγονται στο εργαστήριο σοκολάτας
που δημιούργησε η εταιρεία και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του καταστήματος των Γλυκών Νερών.
Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως 2019, μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας Εκθέσεως,
πέραν του γεγονότος της πανδημίας του covid-19 και των συνεπειών της, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη
πορεία των εταιρικών εργασιών βαίνει ομαλά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του κατά την
χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 με τα συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και πιστεύει σε
ανοδική πορεία των εταιρικών εργασιών και κατά την νέα χρήση.
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Επίσης υποβάλλει στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση προς εξέταση και έγκριση τις Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2019, οι οποίες αποτελούνται από την Κατάσταση Συνολικών
Εσόδων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και από τις Σημειώσεις επί αυτών, και ευελπιστεί
ότι η Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφασή της θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την περίοδο από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019.

Κορωπί, 19 / 06 / 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΗΛ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ» (η Εταιρεία), οι οποίες
ης
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31
Δεκεμβρίου 2019, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ» και της θυγατρικής αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις
ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας
που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση
επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες
πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης
επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη
μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες
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πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή
τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν,
με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν
έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους, 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 και τον Όμιλο
ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί
σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη
γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και
διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο
κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από
αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία,
εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας
και του Ομίλου.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
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ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα
ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να
λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς
και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
 Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την
έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των
θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
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 των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο
αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσεως που έληξε την 31.12.2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020

Γεώργιος Β. Νανούρης
Α.Μ.ΣΟΕΛ 14091
VNT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Ενοποιημένα και εταιρικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
2. Ενοποιημένα και εταιρικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2019
3. Ενοποιημένα και εταιρικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
4. Ενοποιημένα και εταιρικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών της χρήσης που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
5. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.
Πωλήσεις

4.1

Κόστος Πωληθέντων

4.3

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/0131/12/2019

01/0131/12/2018

01/0131/12/2019

01/0131/12/2018

19.729.554,01
12.360.496,71

19.494.869,33
12.304.881,76

19.180.641,36
12.278.307,32

18.978.762,69
12.216.404,72

7.369.057,30

7.189.987,57

6.902.334,04

6.762.357,97

Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά)
Λοιπά έσοδα / έξοδα (καθαρά)
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

4.2
4.3

20.675,15
-572.341,26

-44.968,03
-547.264,90

20.761,79
-558.586,86

-532.163,77

Έξοδα πωλήσεων

4.3

-6.126.426,23

-6.265.897,02

-5.678.180,10

-5.799.559,56

-6.678.092,34

-6.858.129,96

-6.216.005,17

-6.376.345,19

690.964,95
-903.913,31

331.857,62
-667.278,20

686.328,87
-883.966,17

386.012,79
-665.194,69

-212.948,36

-335.420,58

-197.637,30

-279.181,90

-16.698,39

54.269,05

-20.133,28

40.646,75

-229.646,75

-281.151,53

-217.770,58

-238.535,15

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.444,00

0,00

-14.444,00

0,00

-14.444,00

0,00

-14.444,00

0,00

-244.090,75

-281.151,53

-232.214,58

-238.535,15

-260.269,51

-217.770,58

-238.535,15

-5.819,32

-20.882,03

0,00

0,00

-229.646,75

-281.151,53

-217.770,58

-238.535,15

Σύνολο λειτουργικών εξόδων/ (εσόδων)
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

4.6

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη/Ζημιές χρήσης μετά από
φόρους, από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες (A)

4.5

-44.621,85

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα
αποτελέσματα
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα
αποτελέσματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
χρήσης μετά από φόρους (Α+ Β)

Καθαρά Κέρδη/Ζημιές κατανεμόμενα σε:
Μετόχους μητρικής

-223.827,43

Δικαιώματα μειοψηφίας

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
κατανεμόμενα σε:
Μετόχους μητρικής

-238.271,43

Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή
βασικά (σε Ευρώ)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

-260.269,51

-232.214,58

-238.535,15

-5.819,32

-20.882,03

0,00

0,00

-244.090,75

-281.151,53

-232.214,58

-238.535,15

4.8

-0,22

-0,26

-0,22

-0,24

4.7

3.175.626,08

1.839.413,59

3.037.679,68

1.853.328,94
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Σημ.
Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Ενσώματα πάγια
Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
Υπεραξία
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Σύνολο ακινητοποιήσεων
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης (μακροπρόθεσμο μέρος)
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο συμμετοχών και απαιτήσεων
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφοριακά περουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων
Έξοδα Επομένων χρήσεων
Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ιδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ιδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά Αποθεματικά
Σύνολο
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο ζημίων εις νέον
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια Κεφάλαια
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις μισθώσεων (Μακροπρόθεσμο
μέρος)
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Διάφορες προβλέψεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρέωσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
Yποχρεώσεις μισθώσεων (Βραχυπρόθεσμο
μέρος)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

Όμιλος
31/12/2019
31/12/2018

Εταιρεία
31/12/2019
31/12/2018

4.10
4.10
4.9
4.11

11.476.789,50
58.299,35
849.000,00
2.856.270,26
15.240.359,11
0,00

12.655.529,75
63.373,35
849.000,00
0,00
13.567.903,09
0,00

11.052.154,40
56.905,35
849.000,00
2.469.675,49
14.427.735,24
255.000,00

12.191.035,02
61.282,35
849.000,00
0,00
13.101.317,36
255.000,00

4.15
4.12

454.851,03
245.235,98
700.087,01
15.940.446,12

0,00
245.235,98
245.235,98
13.813.139,07

753.868,04
244.958,79
1.253.826,83
15.681.562,07

0,00
244.958,79
499.958,79
13.601.276,15

4.13
4.14

1.358.747,82
7.846.835,47

1.343.550,07
7.018.121,19

1.327.980,62
8.071.332,63

1.313.726,95
7.304.262,13

4.15

55.456,63

0,00

148.480,75

0,00

4.16

145,00
40.498,02
364.606,46
9.666.289,40
25.606.735,52

145,00
50.321,91
790.147,01
9.202.285,17
23.015.424,25

145,00
40.498,03
344.289,33
9.932.726,36
25.614.288,43

145,00
49.190,90
766.171,32
9.433.496,29
23.034.772,45

4.17

3.020.000,00
30.833,15
3.050.833,15
-223.827,43
-1.435.693,59
-1.659.521,02
1.391.312,13
122.650,52
1.513.962,65

3.020.000,00
45.277,15
3.065.277,15
-260.269,51
-1.175.424,10
-1.435.693,60
1.629.583,55
128.469,84
1.758.053,39

3.020.000,00
30.833,15
3.050.833,15
-217.770,58
-1.314.407,10
-1.532.177,68
1.518.655,47
0,00
1.518.655,47

3.020.000,00
45.277,15
3.065.277,15
-238.535,15
-1.075.871,96
-1.314.407,11
1.750.870,04
0,00
1.750.870,04

4.18

1.525.000,00

2.507.941,93

1.525.000,00

2.507.941,93

4.19
4.24

2.553.473,44
989.032,06

0,00
1.028.305,63

2.553.473,44
1.081.285,10

0,00
1.116.123,79

4.20
4.20

251.942,41
40.400,03
50.000,00
5.409.847,94

236.837,31
40.400,03
50.000,00
3.863.484,91

251.942,41
40.400,03
74.864,00
5.526.964,99

236.837,31
40.400,03
74.864,00
3.976.167,07

4.22
4.21

6.640.674,07
9.215.321,45
47.971,97

6.278.778,78
8.750.976,01
0,00

6.561.108,49
9.215.321,45
47.971,97

6.232.448,01
8.750.976,01
0,00

4.21

928.577,48

1.103.194,76

928.577,48

1.103.194,76

4.19
4.23

1.020.016,32
741.966,81
88.396,82
18.682.924,93
24.092.772,87
25.606.735,52

59.403,40
1.126.455,35
75.077,66
17.393.885,95
21.257.370,86
23.015.424,25

1.020.016,32
710.860,16
84.812,10
18.568.667,97
24.095.632,96
25.614.288,43

59.403,40
1.090.364,83
71.348,34
17.307.735,35
21.283.902,41
23.034.772,45
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Καθαρά θέση 31/12/2018
Υπόλοιπο 01/01/2018
Μεταβολές Χρήσης
Απόκτηση θυγατρικής
Διανομή μερισμάτων
Κέρδη Χρήσης
Λοιπά
Υπόλοιπο 31η
Δεκεμβρίου 2018
Καθαρά θέση 31/12/2019
Υπόλοιπο 01/01/2019
Μεταβολές Χρήσης
Απόκτηση θυγατρικής
Διανομή μερισμάτων
Κέρδη Χρήσης
Λοιπά
Υπόλοιπο 31η
Δεκεμβρίου 2019

3.020.000,00

Τακτικό
αποθεματικό
37.343,20

Αποθεματικά
Ειδικών
Διατάξεων
22.261,53
0,00

Λοιπά
Αποθ/κά
-14.327,58

Κέρδη εις νέο

-1.136.797,53

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο

-260.269,51
-38.626,55

148.778,57
0,00
0,00
0,00
-20.882,03
573,29

-942.741,82
0,00
0,00
0,00
-281.151,53
-38.053,26

3.020.000,00

37.343,20

22.261,53

-14.327,58

-1.435.693,59

128.469,83

1.758.053,39

3.020.000,00

37.343,20

22.261,53

-14.327,58

-1.435.693,59

128.469,83

-14.444,00

-223.827,43
0,00

-5.819,32
0,00

1.758.053,39
0,00
0,00
0,00
-244.090,75
0,00

-28.771,58

-1.659.521,02

122.650,51

1.513.962,64

3.020.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καθαρά θέση 31/12/2018
Υπόλοιπο 01/01/2018
Μεταβολές Χρήσης
Απόκτηση θυγατρικής
Διανομή μερισμάτων
Κέρδη Χρήσης
Λοιπά
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου
2018
Καθαρά θέση 01/01/2019
Μεταβολές Χρήσης
Απόκτηση θυγατρικής
Διανομή μερισμάτων
Κέρδη Χρήσης
Λοιπά
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου
2019

37.343,20

Μετοχικό
κεφάλαιο

3.020.000,00

22.261,53

Τακτικό
αποθεματικό

37.343,20

Αποθεματικά
Ειδικών
Διατάξεων
22.261,53
0,00

Λοιπά
Αποθ/κά

-14.327,57

Κέρδη εις νέο

-1.036.648,70

Σύνολο

-238.535,15
-39.223,27

2.028.628,46
0,00
0,00
0,00
-238.535,15
-39.223,27

3.020.000,00

37.343,20

22.261,53

-14.327,57

-1.314.407,12

1.750.870,04

3.020.000,00

37.343,20

22.261,53

-14.327,57

-1.314.407,12

1.750.870,04

-14.444,00

-217.770,58
0,00

0,00
0,00
0,00
-232.214,58
0,00

-28.771,57

-1.532.177,70

1.518.655,46

0,00

3.020.000,00

37.343,20

22.261,53
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
(Εταιρικά και ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε €

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
31/12/2018
-212.948,36
-335.420,58

Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές κεφ. Κίνησης ή
που σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες
( Αύξηση)/Μείωση Αποθέματα
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές
Δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Εισπράξεις απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/ ( μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019
31/12/2018
-197.637,30
-279.181,90

2.484.661,13
661,1

1.507.555,97
38.568,00

2.351.350,81
661,10

1.467.316,15
38.568,00

903.913,31

667.278,20

883.966,17

665.194,69

-15.197,76
-818.890,41

-14.253,68
-758.377,65

1.313.726,95
-561.836,87

-9.274,06

-230.024,17
-529.573,38
1.249.048,55

-37.380,40

-1.227.201,79

-903.913,31
-53.916,93

-667.278,20
-23.487,72

-883.966,17
-52.635,59

-665.194,69
-24.657,82

1.375.094,72

-821.430,43

1.291.727,29

726.732,72

0,00
28.063,52

-768.248,67
16.529,49

-373.159,41
28.063,52

-767.753,53
16.529,49

28.063,52

-751.719,18

-345.095,89

-751.224,04

0,00
-497.771,84

1.718.179,81
0,00

0,00
-497.771,84

1.463.334,48
0,00

-1.010.709,11

0,00

-1.010.709,11

0,00

50.296,57

0,00
0,00

139.967,56
0,00

0,00
0,00

-1.458.184,38

1.718.179,81

-1.368.513,39

1.463.334,48

-55.026,14
790.147,01
735.120,87

145.030,20
645.116,81
790.147,01

-421.881,99
766.171,32
344.289,33

1.438.843,16
614.147,53
2.052.990,69
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1. Γενική πληροφόρηση
1.1.
Οι ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της
«Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι Ο Ν Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΥ» για την περίοδο 1/1-31/12/2019 έχουν εγκριθεί υπό
του Διοικητικού Συμβουλίου την 19η Ιουνίου 2020 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
1.2.
Σύσταση εταιρείας.
H εταιρεία «Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι Ο Ν Α. Β. Ε. Ε. Α Ρ Τ Ο Υ», ιδρύθηκε με την σημερινή της νομική
μορφή στην 01.09.1994 (ΦΕΚ 5202/08.09.1994). Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί έως την
31.12.2045. Για την λειτουργία των εργοστασιακών εγκαταστάσεων της εταιρείας έχει εκδοθεί
από την διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ανατολικής Αττικής η υπ΄ αριθμό 4133/2006 άδεια λειτουργίας.
1.3.
‘Έδρα
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην θέση Τζήμα, Κορωπί. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας είναι www.apollonion-bakery.gr.
1.4.
Σκοπός
Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η βιοτεχνική Παραγωγή άρτου και αρτοσκευασμάτων, ειδών ζαχαροπλαστικής
καθώς και πάσης φύσεως προϊόντων διατροφής συναφών με αυτά.
2. Η εμπορία και αντιπροσωπεία των ανωτέρω ειδών στον εσωτερικό και στο εξωτερικό.
3. Η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών σε αίθουσες καφεζαχαροπλαστείου καφετέρια με την προσφορά για επιτόπια κατανάλωση προϊόντων της εταιρείας, προϊόντων
καφέ, αναψυκτικών, κ.λ.π
1.5.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου & της Εταιρίας είναι:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31η Δεκεμβρίου 2019
338
318
31η Δεκεμβρίου 2018
321
301

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
2.1. Βάση κατάρτισης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΔΛΠ) και ερμηνειών, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(ΣΔΛΠ).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την
αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία
εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που
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επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη
διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοστεί στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της
θυγατρικής επιχειρήσεως είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.

2.2 Συνέχιση δραστηριότητας
Η Εταιρία και ο Όμιλος, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019,
βασίστηκαν στην αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η εμφάνιση του κορωνοϊού παγκοσμίως κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία σύντομα
έλαβε τα χαρακτηριστικά πανδημίας, έρχεται να προσθέσει έναν σημαντικό παράγοντα
αβεβαιότητας τόσο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών όσο και τη
δυνατότητα των επιχειρήσεων, σε κάποιους τομείς της Οικονομίας, να λειτουργήσουν υπό το
καθεστώς των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται. Οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν
εμφανείς στις πωλήσεις της εταιρείας και της θυγατρικής της προκαλώντας σημαντική μείωση τους
κατά τους μήνες που εφαρμόσθηκαν περιοριστικά μέτρα στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας.
H διοίκηση του ομίλου αντέδρασε άμεσα και προσάρμοσε ανάλογα τα κόστη λειτουργίας της, κάνοντας
χρήση, όπου ήταν εφικτό και συμφέρον, των κινήτρων που δόθηκαν από την κυβέρνηση για τον
περιορισμό του κόστους προσωπικού και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η εξέλιξη των
πωλήσεων, μέχρι και τον τρέχοντα μήνα δίνουν δείγματα ανάκαμψης. Εκτιμούμε ότι μέχρι το κλείσιμο
του τρέχοντος έτους η εταιρεία θα έχει ανακτήσει σημαντικό τμήμα των πωλήσεών της και η τελική
μείωση δεν θα υπερβεί το 20% - 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσεως. Η
συγκράτηση της μείωσης των πωλήσεων σε συνδυασμό με την συνετή διαχείριση του κόστους
λειτουργίας εκτιμούμε ότι θα φέρει θετικά αποτελέσματα για την τρέχουσα χρήση.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και δεδομένου ότι η διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για τον περιορισμό των επιπτώσεων του COVID-19 στην δραστηριότητα των
εταιριών του Ομίλου, εκτιμούμε ότι η όποια αβεβαιότητα διαμορφώθηκε στο επιχειρηματικό
και ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον λόγω του COVID-19 δεν είναι ουσιώδης για τη συνέχιση
των δραστηριοτήτων του.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2019, είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 αφού ληφθούν υπόψη οι
κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες Διερμηνείες, που εκδόθηκαν από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019.

2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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2.3 Υιοθέτηση νέων, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που εφαρμόστηκαν στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία και ο Όμιλος για τη σύνταξη των Οικονομικών
καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευθείσες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018 αφού επιπρόσθετα ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα νέα πρότυπα και οι τροποποιήσεις προτύπων καθώς και η Διερμηνεία 23 τα οποία
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστηκαν από 1.1.2019:
2.3.1 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
9«Χρηματοοικονομικά Μέσα»: Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αποζημίωση
Την 12.10.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο
Δ.Π.Χ.Π. 9 με την οποία επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, που διαφορετικά θα αποτιμώνταν
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή
θέση. Η τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και
τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI)
ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα
από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την
πρόωρη λήξη του συμβολαίου.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου και της Εταιρίας.
2.3.2 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 16: «Μισθώσεις»
Την 13.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π.
16 «Στοιχεία ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης» το οποίο αντικαθιστά: •το Δ.Λ.Π. 17
«Μισθώσεις»,
•τη Διερμηνεία 4 «Προσδιορισμός του αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση»,
•τη Διερμηνεία 15 «Λειτουργικές μισθώσεις - Κίνητρα» και
•τη Διερμηνεία 27 «Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που εμπεριέχουν το νομικό τύπο μιας
μίσθωσης»
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ
στην ουσία διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα,
βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύβαση μισθώσεως
που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό τους, ως στοιχείο του
ενεργητικού, το δικαίωμα χρήσης του μισθωμένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη
υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων. Ο ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η αξία του
στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή.
Το δικαίωμα χρήσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής
αναγνώρισης της υποχρέωσης μίσθωσης, τις αρχικές άμεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές
μισθωμάτων και την εκτίμηση κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου.
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Η υποχρέωση μίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των
μελλοντικών υπολειπόμενων πληρωμών μισθωμάτων.
2.3.3 Επίπτωση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 16 – Σημαντικές μεταβολές στις
εφαρμοζόμενες σε λογιστικές πολιτικές
Ο Όμιλος και η Εταιρία εφάρμοσαν το πρότυπο σε όλες τις ενεργές την 1.1.2019 συμβάσεις
μίσθωσης αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρμογής στην καθαρή θέση
της 1.1.2019 και δεν αναμόρφωσε τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου σύμφωνα με τις
μεταβατικές διατάξεις του προτύπου. Κατά συνέπεια, τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου
δεν είναι συγκρίσιμά.
Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) που παρέχεται από το
Δ.Π.Χ.Π. 16 ο Όμιλος και η Εταιρία, κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, δεν
επαναξιολόγησε εάν μία σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μία μίσθωση και συνεπώς εφάρμοσε
το πρότυπο μόνο στις συμβάσεις που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί ως μισθώσεις
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17.
Επίσης, ο Όμιλος και η Εταιρία επέλεξαν κατά τη μετάβαση τις ακόλουθες πρακτικές
διευκολύνσεις που παρέχονται από το πρότυπο:
- εφάρμοσαν ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο ανάλογα με τη διάρκεια της μίσθωσης για όλες τις
κατηγορίες μισθώσεων,
- εξαίρεσαν το αρχικό κόστος σύναψης σύβασης από την αποτίμηση του δικαιώματος χρήσης,
- χρησιμοποίησαν την αποκτηθείσα γνώση για τον καθορισμό της διάρκειας μίσθωσης εάν η
σύμβαση περιλαμβάνει δικαιώματα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης και -για τον
προσδιορισμό της αξίας κτήσεως του στοιχείου ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης θεώρησαν
πως αυτή είναι ίση με την υποχρέωση από τη μίσθωση, προσαρμοσμένη κατά το ποσό τυχόν
προπληρωμένων ή δουλευμένων μισθωμάτων που αφορούν την εν λόγω μίσθωση και τα οποία
είχαν αναγνωριστεί στον ισολογισμό αμέσως πριν από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος και η Εταιρία επέλεξαν να κάνει χρήση της εξαίρεσης και δεν εφάρμοσε
τις νέες διατάξεις στις μισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (short
term) καθώς και στις μισθώσεις στις οποίες το στοιχείο που εκμισθώνεται είναι χαμηλής αξίας
(αξίας μικρότερης των 5.000 ευρώ όταν είναι καινούργιο). Σημειώνεται ότι ο Όμιλος και η
Εταιρία για τις μισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναμένεται να
ανανεωθούν, προέβησαν σε εκτιμήσεις για την ανανέωσή τους. Σε ό,τι ειδικότερα αφορά στην
Εταιρία, στις τέσσερις περιπτώσεις μισθώσεων κτιρίων, που εκτιμήθηκε ότι θα ανανεωθούν, η
διάρκεια των σχετικών ανανεώσεων ορίστηκε από δύο έως εννέα έτη με βάση εκτιμήσεις της
διοίκησης.
Ο Όμιλος και η Εταιρία για να προεξοφλήσουν τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα
χρησιμοποίησαν το οριακό επιτόκιο δανεισμού (IBR) το οποίο προσδιόρισαν χρησιμοποιώντας
ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο του εξασφαλισμένου δανεισμού της Εταιρίας (secured
funding) κάνοντας προσαρμογή για τα διαφορετικά νομίσματα και λαμβάνοντας υπόψη τις
αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων, όπου υπήρχαν.
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 16, η Εταιρία και ο Όμιλος αναγνώρισαν την
01.01.2019 στοιχεία ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης και υποχρεώσεις από μισθώσεις ποσού
3,813 χιλ € και ποσού 3,331 χιλ € αντίστοιχα και δεν υπήρξε επίπτωση στα Ίδια Κεφάλαια της
Εταιρίας και του Ομίλου. Ειδικότερα αναγνωρίσθηκαν τα στοιχεία ενεργητικού με δικαίωμα
χρήσης που αφορούν μισθώσεις ακινήτων όπου στεγάζεται η εταιρία καθώς και μισθώσεις
αυτοκινήτων. Οι ακόλουθοι πίνακες συνοψίζουν την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 στις
καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου
2019, για καθένα από τα επηρεαζόμενα στοιχεία:
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Όμιλος
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 01/01/2019
Αναγνωρίσεις / Προσθήκες
Υπόλοιπο 31/12/2019
Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01/01/2019
Αποσβέσεις 01/01-31/12/2019
Υπόλοιπο 31/12/2019
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019

Εταιρεία
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 01/01/2019
Αναγνωρίσεις / Προσθήκες
Υπόλοιπο 31/12/2019
Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01/01/2019
Αποσβέσεις 01/01-31/12/2019
Υπόλοιπο 31/12/2019
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019

Ακινήτων
0,00
3.607.241,05
3.607.241,05

Αυτοκινήτων
Σύνολο
0,00
0,00
205.414,96 3.812.656,02
205.414,96 3.812.656,02

0,00
903.971,12
903.971,12
2.703.269,93

0,00
0,00
52.414,64
956.385,76
52.414,64
956.385,76
153.000,32 2.856.270,26

Ακινήτων
0,00
3.125.247,60
3.125.247,60

Αυτοκινήτων
Σύνολο
0,00
0,00
205.414,96 3.330.662,56
205.414,96 3.330.662,56

0,00
808.572,43
808.572,43
2.316.675,17

0,00
0,00
52.414,64
860.987,07
52.414,64
860.987,07
153.000,32 2.469.675,49

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέσο σταθμικό προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόστηκε για
την Εταιρεία και τον Όμιλο ήταν 5,25% για τα δικαιώματα μεταφορικών μέσων και 4,62% για τα
δικαιώματα χρήσης των κτιρίων.
2.3.4 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
- Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών.

Την 7.2.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο
Δ.Λ.Π. 19 μέσω της οποίας διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το
κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, πρέπει να
γίνει επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 19
προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης
(απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα, θα
πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον
επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, με την τροποποίηση του
Δ.Λ.Π. 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις
απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (asset
ceiling).
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου και της Εταιρίας.
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2.3.5 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και
κοινοπραξίες»: Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες
Την 12.10.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.
Λ. Π. 28 για να αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε
μία συγγενή ή κοινοπραξία που περιλαμβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή
ή κοινοπραξία - για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 9, συμπεριλαμβανομένου των απαιτήσεων απομείωσης. Κατά
την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 9, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν προσαρμογές στη
λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του
Δ.Λ.Π. 28.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της
Εταιρίας.

2.3.6 Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - κύκλος 2015-2017 :
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το
Συμβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2017, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε
επιμέρους πρότυπα.
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου και της Εταιρίας.
2.3.7 Διερμηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τους λογιστικούς χειρισμούς φόρου
εισοδήματος»
Την 7.6.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η
Διερμηνεία αποσαφηνίζει την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίμησης του Δ.
Λ. Π. 12 όταν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό του φόρου
εισοδήματος. Η Διερμηνεία ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής:
Μία οικονομική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε
συνδυασμό με άλλες αβεβαιότητες ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την
επίλυση της αβεβαιότητας.
Οι εκτιμήσεις που γίνονται αναφορικά με τον έλεγχο των λογιστικών χειρισμών από τις
φορολογικές αρχές θα πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν μόνο
τα ποσά που έχουν δικαίωμα να εξετάσουν και στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της σχετικής
πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο.
Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των φορολογικών
βάσεων, των μη χρησιμοποιηθεισών φορολογικών ζημιών, των μη χρησιμοποιηθέντων
πιστωτικών φόρων και των φορολογικών συντελεστών η οικονομική οντότητα θα πρέπει να
λάβει υπόψη της το πόσο πιθανό είναι οι φορολογικές αρχές να αποδεχθούν την αβεβαιότητα
στο χειρισμό του φόρου.
Οι εκτιμήσεις της οικονομικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαμβάνουν
χώρα αλλαγές στα γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται
διαθέσιμη.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερμηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου και της Εταιρίας.
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2.4 Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις
κατωτέρω τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις
με έναρξη μετά την 1.1.2019 και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από τον Όμιλο και την
Εταιρία:
2.4.1 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9
«Χρηματοοικονομικά μέσα»:
του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση»
και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 7 «Χρηματοοικονομικά
μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2020
Την 26.9.2019 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα
Δ.Π.Χ.Π. 9, Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Π. 7 σύμφωνα με την οποία παρέχονται προσωρινές εξαιρέσεις
από την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της λογιστικής αντιστάθμισης στο πλαίσιο της
εφαρμογής της μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς (Interest rate benchmark reform).
Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις αυτές, οι εταιρίες που εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις μπορούν
να υποθέτουν ότι το επιτόκιο αναφοράς δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα εφαρμογής της
μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς. Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων
διατάξεων:
Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις
ταμειακών ροών,
Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο
αντιστάθμισης,
- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της
Εταιρίας.
2.4.2 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών
Καταστάσεων» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των
λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη»: Ορισμός σημαντικότητας
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2020
Την 31.10.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8 ώστε να
εναρμονίσει τον ορισμό της σημαντικότητας σε όλα τα πρότυπα και να αποσαφηνίσει ορισμένα
σημεία του ορισμού.
Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι μία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης,
υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναμενόταν να επηρεάσει τις
αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των
καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να
οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας. Επίσης, το Συμβούλιο τροποποίησε τον
ορισμό της σημαντικότητας στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Conceptual Framework) ώστε να τον
εναρμονίσει με το νέο ορισμό σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π.8.
Ο Όμιλος και η Εταιρία εξετάζουν την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση της ανωτέρω
τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.
2.4.3 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 3
«Συνενώσεις Επιχειρήσεων»: Ορισμός επιχείρησης
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Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2020
Την 22.10.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο
Δ.Π.Χ.Π. 3 με στόχο να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που προκύπτουν όταν μία οντότητα
προσδιορίζει εάν απέκτησε μία επιχείρηση ή μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού. Με τις
τροποποιήσεις αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούνται
ώστε να έχει αποκτηθεί επιχείρηση, απλοποιείται η αξιολόγηση της απόκτησης επιχείρησης ή
ομάδας στοιχείων, η οποία θα βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση των αποκτηθέντων
στοιχείων και όχι στην ικανότητα του συμμετέχοντα να ενσωματώσει τα αποκτηθέντα στοιχεία
στις δικές του διαδικασίες, τροποποιείται ο ορισμός του παραγόμενου προϊόντος ώστε πέραν
των εσόδων από κύριες δραστηριότητες που εμπίπτουν στην εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π 15, να
περιλαμβάνονται και άλλα έσοδα από κύριες δραστηριότητες όπως τα έσοδα από επενδυτικές
υπηρεσίες, προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο οι παραγωγικές
διαδικασίες που έχουν αποκτηθεί είναι ουσιαστικές τόσο για τις περιπτώσεις που κατά την
ημερομηνία απόκτησης υπάρχει παραγόμενο προϊόν όσο και για τις περιπτώσεις που δεν
υπάρχει παραγόμενο προϊόν και εισάγεται μία προαιρετική άσκηση με βάση την εύλογη αξία
των αποκτώμενων στοιχείων προκειμένου να αξιολογηθεί εάν έχει αποκτηθεί μία επιχείρηση ή
μία ομάδα στοιχείων.
Ο Όμιλος και η Εταιρία εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω
τροποποίησης στις οικονομικές τους καταστάσεις.
2.4.4 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10
«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28
«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του
επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας
Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί
Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα
Δ.Π.Χ.Π. 10 και Δ.Λ.Π. 28 με σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μιας συναλλαγής
πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού της μητρικής εταιρίας σε συγγενή ή
κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το Δ.Π.Χ.Π. 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να
καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής με μία συγγενή ή
κοινοπραξία, μία εταιρία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά
«επιχείρηση» βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της μόνο εκείνο το
μέρος του κέρδους ή της ζημίας που σχετίζεται με το ποσοστό συμμετοχής των τρίτων στη
συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο μέρος του κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται
με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο
επενδυτής διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε αυτή να θεωρείται
πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου αποτίμηση της συμμετοχής
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που αφορά το ποσοστό συμμετοχής των
άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της
συμμετοχής στην πρώην θυγατρική.
Αντίστοιχα, στο Δ.Λ.Π. 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση
κέρδους ή ζημίας στα αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα
στοιχεία στη συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε
αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα του
επενδυτή.
Την 17.12.2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία
υποχρεωτικής εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα
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ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής θα προσδιοριστεί σε μμεταγενέστερη ημερομηνία από
το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα του
έργου που εκπονεί για τη λογιστική της μεθόδου της καθαρής θέσης.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και
της Εταιρίας.
2.4.5 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής
λογαριασμοί υπό καθεστώς ρύθμισης»

Πληροφορήσεως

14:

«Αναβαλλόμενοι

Την 30.1.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Π. 14. Το νέο
πρότυπο, που έχει προσωρινό χαρακτήρα, πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς
ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες όταν
μία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή ρυθμίζεται από κάποιον
κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων και μόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που
ρυθμίζονται από κάποιο φορέα και που σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα
αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασμούς στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το Δ.Π.Χ.Π. 14
παρέχει, κατ' εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να
εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια.
Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν
λόγω προτύπου αναμένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της
Εταιρίας.
2.4.6 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια».
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2021
Την 18.5.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Π. 17 το
οποίο αντικαθιστά το Δ.Π.Χ.Π. 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Σε αντίθεση με το Δ.Π.Χ.Π. 4, το
νέο πρότυπο εισάγει μία συνεπή μμεθοδολογία αποτίμησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Οι κυριότερες αρχές του Δ.Π.Χ.Π. 17 είναι οι ακόλουθες: Μία εταιρία:
Α) Προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συμβόλαια τις συμβάσεις εκείνες με τις οποίες η οικονομική
οντότητα αποδέχεται σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο μέρος (τον αντισυμβαλλόμενο)
συμφωνώντας να αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο εάν ένα συγκεκριμένο αβέβαιο
μμελλοντικό συμβάν επηρεάζει αρνητικά τον αντισυμβαλλόμενο,
Β) Διαχωρίζει συγκεκριμένα ενσωματωμένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και
διαφορετικές υποχρεώσεις απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
Γ) Διαχωρίζει τις συμβάσεις σε ομάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιμήσει,
Δ) αναγνωρίζει και αποτιμά τις ομάδες των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με βάση:
I. μια αναπροσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των μμελλοντικών ταμειακών
ροών (ταμειακές ροές εκπλήρωσης) που ενσωματώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά
με τις ταμειακές ροές εκπλήρωσης με τρόπο που συνάδει με τις παρατηρήσεις πληροφορίες της
αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία είναι μια υποχρέωση) ή μείον (αν η αξία αυτή είναι
περιουσιακό στοιχείο)
II.ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το μη δεδουλευμένο κέρδος στην ομάδα των συβάσεων (το
συμβατικό περιθώριο παροχής υπηρεσιών),
Ε) αναγνωρίζει το κέρδος από μια ομάδα ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά τη διάρκεια της
περιόδου που η οικονομική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονομική
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οντότητα αποδεσμεύεται από τον κίνδυνο. Εάν μια ομάδα συμβολαίων είναι ή καθίσταται
ζημιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αμέσως τη ζημία,
Στ) παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών
υπηρεσιών και τα έσοδα ή έξοδα χρηματοδότησης της ασφάλισης και
Ζ) γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να
εκτιμήσουν την επίδραση που έχουν οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Δ.Π.Χ.Π. 17 στην οικονομική θέση, στη χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές ροές
της.
Σημειώνεται, επίσης πως τον Νοέμβριο του 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων πρότεινε τη μετάθεση της ημερομηνίας υποχρεωτικής εφαρμογής του νέου
προτύπου την 1.1.2022.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της
Εταιρίας.
2.4.7 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών
Καταστάσεων»: Ταξινόμηση υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες Ισχύει για
χρήσεις με έναρξη από 1.1.2022
Την 23.1.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ. Λ.
Π. 1 αναφορικά με την ταξινόμηση των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες. Ειδικότερα η τροποποίηση:
- Αποσαφήνισε ότι για την ταξινόμηση μιας υποχρέωσης σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.
- Αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. -Διευκρίνισε τις
περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης.
Ο Όμιλος και η Εταιρία εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω
τροποποίησης στις οικονομικές τους καταστάσεις.
2.4. Ενοποίηση
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της
Μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας της. Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο
‘Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη
δυνατότητα να αποφασίζει για τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που
ακολουθούνται.
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 31/12/2019 & 31/12/2018, της "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΥ " ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι οικονομικές καταστάσεις
της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, με ποσοστό συμμετοχής 51%.
2.5. Αρχή του Ιστορικού Κόστους
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Η αξία
των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας απεικονίζεται με βάση το κόστος κτήσεως.
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2.6.Υπεραξία
Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή
συχνότερα αν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της μπορεί να έχει
απομειωθεί. Κατά την ημερομηνία εξαγοράς (ή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του
σχετικού επιμερισμού του τιμήματος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέμεται στις
μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, ή σε ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών
που αναμένεται να ωφεληθούν από την συνένωση αυτή. Η απομείωση προσδιορίζεται με
εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών, οι οποίες
σχετίζονται με την υπεραξία.
Αν η λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένης και της
αναλογούσας υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζημία
απομείωσης.
Αν τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία,
πωληθεί, τότε η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική
αξία του τμήματος αυτού προκειμένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζημία. Η αξία της
υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του
τμήματος που πωλήθηκε και του τμήματος της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που
παραμένει.
Η υπεραξία που έχει προκύψει από εξαγορές ή συνενώσεις επιχειρήσεων, έχει επιμερισθεί και
παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου στις βασικές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (cash
generating units) οι οποίες έχουν προσδιορισθεί σε σχέση με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36
«Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Ο Όμιλος, προκειμένου να προσδιορίσει αν
υφίσταται θέμα απομείωσης της υπεραξίας, διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους απομείωσης
επί των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών στις οποίες έχει επιμερισθεί η υπεραξία, σε
επίπεδο Ομίλου, και με βάση τους διενεργηθέντες ελέγχους δεν προέκυψε ζημία απομείωσης.
2.7.Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στο λογαριασμό «άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται τα αγοραζόμενα λογισμικά
προγράμματα τα οποία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία ορίσθηκε στα 4 χρόνια. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών
προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
2.8.Πάγια Περιουσιακά στοιχεία
Εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα εμφανίζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποτιμώνται στο κόστος μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τα έτη της μισθωτικής σύμβασης. Οι αποσβέσεις
αποτιμώνται με σταθερούς συντελεστές καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρήσιμης ζωής των παγίων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ETH

Κτίρια και εγκαταστάσεις

20

Κτίρια και εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
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Μηχανήματα και εγκαταστάσεις

15-25

Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

8-20

Έπιπλα και σκεύη

8-15

Μεταφορικά μέσα

10-15

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα

4-6

Οι αξίες των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού επισκοπούνται για ενδεχόμενη
απομείωση αξίας όταν γεγονότα και συγκυρίες δίδουν ενδείξεις για τέτοια απομείωση, όταν
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις και εκτιμάται ότι η αξία είναι κατώτερη της ανακτήσιμης αυτή
αναθεωρείται.
2.9.Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον
ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει
απομειωθεί.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως ή
με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης (συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις),
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις)
και διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.
Η ανακτήσιμη αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις προσδιορίζεται
με τον ίδιο τρόπο όπως για τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Η ανακτήσιμη/εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές
γραμμές βάσει της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών,
προεξοφλημένων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου
ή ομάδας στοιχείων, ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου
χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα χρήσεως.
Στον υπολογισμό απομείωσης των επενδύσεων που έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιμες προς
πώληση, λαμβάνεται υπόψη τυχόν σημαντική και παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της
επένδυσης κάτω από το κόστος του. Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, η συσσωρευμένη ζημία – που υπολογίζεται ως η
διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τις ζημίες
απομείωσης του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν
προηγουμένως ως έξοδο στα αποτελέσματα, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στα
αποτελέσματα. Ζημίες απομείωσης σε μετοχικούς τίτλους που αναγνωρίστηκαν ως έξοδο στα
αποτελέσματα, δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
2.10.Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Η τιμή κτήσης των εμπορευμάτων, α’ & β’ υλών, υλικών συσκευασίας
και αναλωσίμων υλικών υπολογίζεται βάσει της μεθόδου FIFO (πρώτη εισαγωγή-πρώτη
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εξαγωγή). Το κόστος των ετοίμων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει, το κόστος των
υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισμού δεν
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων.
2.11.Λογαριασμοί Εισπρακτέοι
Η εταιρεία παρέχει πίστωση στους πελάτες η οποία βασίζεται στο οικονομικό μέγεθος του
πελάτη και σε οικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται μ΄ αυτόν. Σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού οι απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης
για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού αναθεωρείται έτσι ώστε να απεικονίζει τους προβλεπόμενους κινδύνους. Πολιτική
της εταιρείας είναι να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές
νομικές ενέργειες.
2.12.Δάνεια Τραπεζών
Τα έντοκα δάνεια των τραπεζών και οι λογαριασμοί κίνησης κεφαλαίων καταχωρούνται, στην
εύλογη αξία τους. Το κόστος δανεισμού καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
περιόδου που έχει πραγματοποιηθεί.
2.13.Μισθώσεις
Ο Όμιλος ως μισθωτής
Ο Όμιλος εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής
και αναγνωρίζει κατά περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια
αντίστοιχη υποχρέωση από την μίσθωση για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι
μισθωτής, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις με διάρκεια
μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής
αξίας. Για τις μισθώσεις αυτές, ο Όμιλος αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με
την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Η υποχρέωση από την μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα
οποία παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα
οποία προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί
να καθοριστεί εύκολα, ο Όμιλος χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του. Μετά την
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η υποχρέωση από τη μίσθωση μειώνεται με τις
καταβολές των μισθωμάτων, αυξάνεται με το χρηματοοικονομικό έξοδο και επανεκτιμάται για
τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης. Η υποχρέωση από την μίσθωση
παρουσιάζεται διακριτά στην Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
Το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της
αντίστοιχης υποχρέωσης από την μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα αυτής, και τυχόν αρχικές άμεσες
δαπάνες. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν σωρευμένες
αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης.
Η απόσβεση ξεκινά από την έναρξη της μισθωτικής περιόδου. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο από την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου έως το
τέλος της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης ή έως το τέλος της
διάρκειας μίσθωσης, αναλόγως με το ποια ημερομηνία προηγείται. Τα στοιχεία ενεργητικού με
δικαίωμα χρήσης εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων για
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ενδείξεις απομείωσης και αν έχουν υποστεί απομείωση προσαρμόζονται στην ανακτήσιμη αξία
τους με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης παρουσιάζεται διακριτά στην Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
Ο Όμιλος ως εκμισθωτής
Οι μισθώσεις στις οποίες ο Όμιλος είναι εκμισθωτής κατατάσσονται είτε ως χρηματοδοτικές είτε
ως λειτουργικές. Όταν σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι
οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα του στον μισθωτή, η μίσθωση
κατατάσσεται ως χρηματοδοτική. Όλες οι άλλες μισθώσεις κατατάσσονται ως λειτουργικές
μισθώσεις. Όταν ο Όμιλος είναι ενδιάμεσος μισθωτής, αντιμετωπίζει λογιστικά την κύρια
μίσθωση και την υπεκμίσθωση ως δυο χωριστές συμβάσεις. Η υπεκμίσθωση κατατάσσεται ως
χρηματοδοτική ή λειτουργική ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης που
προκύπτει από την κύρια μίσθωση. Τα έσοδα από τις λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται
με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα κόστη
διαπραγμάτευσης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται
στην λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται με την
ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης. Τα ποσά που οφείλουν οι μισθωτές
από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται ως απαιτήσεις στο ποσό της καθαρής
επένδυσης του Ομίλου στην χρηματοδοτική μίσθωση. Το χρηματοοικονομικό έσοδο από την
μίσθωση κατανέμεται στις περιόδους αναφοράς έτσι ώστε να αντανακλάται το σταθερό
περιοδικό ποσοστό απόδοσης του Ομίλου στην υπολειπόμενη καθαρή επένδυση στις
χρηματοδοτικές μισθώσεις. Όταν η μίσθωση περιλαμβάνει μισθωτικά και μη μισθωτικά
στοιχεία, ο Όμιλος εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 15 προκειμένου να επιμερίζει το τίμημα της σύμβασης
σε κάθε στοιχείο χωριστά.

2.14.Φορολογία
Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών κάθε μιας εκ των εταιρειών
που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων
λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας
όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους
φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με
τις θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
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συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, με εξαίρεση την
αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης στην περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές
δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και
συγγενείς επιχειρήσεις κατά την έκταση στην οποία αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά θα
αναστραφεί στο μέλλον και θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση
της προσωρινής διαφοράς.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα
πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί.
2.15.Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις την
ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.16.Πιστωτές
Η αποτίμηση των πιστωτών γίνεται στην ονομαστική αξία των υποχρεώσεων.
2.17.Παροχές κατά την συνταξιοδότηση προσωπικού
Σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωμένη με τη
συνταξιοδότηση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού να καταβάλει σ’ αυτό συγκεκριμένη
χρηματική παροχή. Η χρηματική αυτή παροχή οφείλεται κατά την στιγμή της συνταξιοδότησης
και το ποσό που προσδιορίζεται με παραμέτρους:
I. Το χρόνο υπηρεσίας με την εταιρεία
II. Την μηνιαία αμοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και
III. Λοιπούς παράγοντες ως προσδιορίζονται υπό της σχετικής νομοθεσίας.
Η εταιρεία αναθέτει τον ανωτέρω υπολογισμό σε αναγνωρισμένους αναλογιστές και η
εκτιμούμενη κατά την 31/12/2019 υποχρέωση έχει λογιστικά αποτυπωθεί και περιλαμβάνεται
στις οικονομικές καταστάσεις. Υποχρέωση που αφορά προηγούμενες χρήσεις έχει διαχωριστεί
και επηρεάσει τα ‘Ίδια κεφάλαια και υποχρέωση που αφορά την περίοδο επιβάρυνε τα
αποτελέσματα της περιόδου.
2.18.Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
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Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως
αποτέλεσμα ιστορικών γεγονότων. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού.
2.19.Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγματοποίησή του και αντιπροσωπεύει έσοδα
από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων τα οποία μειώνονται με τις εκπτώσεις προς τους
πελάτες.

3.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εταιρεία και ο όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, επιτοκίων, πιστωτικών
κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου έχει
στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική απόδοση του. Η
Εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται
με τις εμπορικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές της.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και ο όμιλος αποτελούνται
κυρίως από σύναψη δανείων, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς
εισπρακτέους και πληρωτέους και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια
χρηματοδοτικής μίσθωσης.
3.1

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΌΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η έκθεση της εταιρείας και του ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη
δεδομένου ότι το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων είναι σε ευρώ και ως εκ τούτου η
έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους εκτιμάται ως χαμηλή και οι αγορές πρώτων υλών και
εξοπλισμού προέρχονται από χώρες της ζώνης του ευρώ, συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος
που ενδέχεται να προκύψει είναι περιορισμένος.
3.2

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Το γεγονός ότι ο δανεισμός βασίζεται σε προκαθορισμένα περιθώρια επιτοκίων, έχει ως
αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσεως να είναι
μικρές. Πολιτική της Εταιρείας και του ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των
επιτοκίων, καθώς και την διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών.
3.3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΌΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο ‘Όμιλος και η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις
από πελάτες προέρχονται από μία μεγάλη πελατειακή βάση των οποίων η χρηματοοικονομική
κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των
απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.
3.4

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες
ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ.
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Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων του Ομίλου είναι υψηλή και το τελικό απόθεμα σε σχέση
με τον κύκλο εργασιών του Ομίλου είναι χαμηλό. Λόγω της φύσης των αποθεμάτων δεν συντρέχουν
τακτικές συνθήκες απαξίωσης αυτών. Εντούτοις η Διοίκηση επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα
την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει όταν χρειάζεται κατάλληλες
προβλέψεις ώστε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να απεικονίζονται τα αποθέματα στην
πραγματική τους αξία.

3.5

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η Εταιρεία και ο όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από
έλλειψη επαρκούς ρευστότητας, φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές
πιστώσεις προς χρήση. Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιον
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ Α’ ΥΛΩΝ

3.6

Στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας η συμμετοχή κόστους των A’, Β’ Υλών και υλικών
συσκευασίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το τελικό κόστος παραγωγής. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος
συνήθως προέρχεται από πηγές τις οποίες η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει άμεσα, γι’ αυτόν τον λόγο
η Διοίκηση της Εταιρείας συνεργάζεται μακροχρόνια με προμηθευτές των υλών αυτών και
παρακολουθεί τις σχετικές αγορές, ώστε να μπορεί να δράσει προληπτικά όπου αυτό είναι εφικτό.
Προσπαθεί να περιορίσει την έκθεσή της σε αυτόν τον κίνδυνο μέσω ειδικών συμφωνιών με τους
προμηθευτές της και προσαρμόζει ανάλογα την τιμολογιακή και εμπορική πολιτική της ώστε
οποιαδήποτε τυχόν αύξηση να μην επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορίας της και γενικότερα τις
οικονομικές της επιδόσεις.

3.7

Διαχείριση Κεφαλαίου

Ο Όμιλος και η Εταιρεία στοχεύει στην βελτιστοποίηση την κεφαλαιακής του διάρθρωσης
(σχέση μεταξύ δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων). Σκοπός της κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι η
συνεχής βελτίωση της αξίας της Εταιρίας με ταυτόχρονη διατήρηση της χρηματοοικονομικής
ευελιξίας. Επιδίωξη είναι η διατήρηση του δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια
από 1:3 έως 1:1

4 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
4.1 Έσοδα

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων.
`
Έσοδα από Πωλήσεις:
Εμπορευμάτων
Προϊόντων
Παροχή Υπηρεσιών

ΟΜΙΛΟΣ
01/01-31/12/2019
5.093.011,88
14.525.927,95
110.614,18

01/0131/12/2018
4.911.266,33
14.470.180,50
113.422,50
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19.729.554,01

19.494.869,33

19.180.641,36

18.978.762,69

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών, καθαρά από φόρους
προστιθέμενης αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα μεταξύ εταιρειών του Ομίλου που
ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, απαλείφονται πλήρως.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις αγαθών: οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει την
ιδιοκτησία και τους κινδύνους που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
- Πωλήσεις υπηρεσιών: τα έσοδα από την πώληση υπηρεσιών αναγνωρίζονται με την
ολοκλήρωση της παροχής αυτών.
4.2 ‘Άλλα έσοδα /(έξοδα) εκμετάλλευσης
ΟΜΙΛΟΣ
Ενοίκια κτιρίων & τεχνικών έργων
Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ
Λοιπά 'Έσοδα Εκμετάλλευσης
Λοιπά 'Έξοδα Εκμετάλλευσης

01/01-31/12/2019

01/01-31/12/2018

0,00
0,00
53.032,23
-32.357,08
20.675,15

5.892,00
1.188,00
26.323,09
-78.371,12
-44.968,03

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0131/12/2019
31/12/2018
0,00
5.892,00
0,00
1.188,00
53.032,23
26.323,09
-32.270,44
-78.024,94
20.761,79
-44.621,85

4.3.Έξοδα ανά κατηγορία
Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία έχει ως εξής:
Όμιλος
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΈΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ
Σύνολο
Κόστος Αποθεμάτων
Μείον Ιδιοπαραγωγή-Ιδιόχρηση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2.995.925,14
5.078,00
588.630,97
37.834,73
177.338,72
1.245.428,44
0,00
5.050.236,01
7.379.936,15
-69.675,44
12.360.496,72

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
457.748,63
63.507,45
12.420,91
9.190,60
10.644,04
18.168,55
661,10
572.341,27
0,00
0,00
572.341,27

31/12/2019
6.372.149,98
97.256,73
1.209.201,88
142.722,41
672.457,47
2.351.350,81
661,10
10.845.800,38
7.742.429,05

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2.946.700,35
5.078,00
583.663,11
37.047,13
176.980,12
1.232.097,41
0,00
4.981.566,12
7.369.896,34

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
451.251,67
58.307,45
11.442,06
9.169,00
10.284,04
17.471,55
661,10
558.586,86
0,00

ΔΙΑΘΕΣΗ
2.974.197,95
33.871,28
614.096,72
96.506,28
485.193,31
1.101.781,85
0,00
5.305.647,40
372.532,71

ΣΥΝΟΛΟ
6.372.149,98
97.256,73
1.209.201,88
142.722,41
672.457,47
2.351.350,81
661,10
10.845.800,38
7.742.429,05

-69.675,44
18.518.553,99

-69.675,44
12.281.787,02

0,00
558.586,86

0,00
5.678.180,11

-69.675,44
18.518.553,99

31/12/2019
6.696.997,71
103.534,00
1.188.778,00
154.065,38
682.104,25
2.484.661,13
661,10
11.310.801,57
7.818.138,08
-69.675,44
19.059.264,21

ΔΙΑΘΕΣΗ
3.243.323,94
34.948,55
587.726,12
107.040,05
494.121,50
1.221.064,14
0,00
5.688.224,30
438.201,93
0,00
6.126.426,23

ΣΥΝΟΛΟ
6.696.997,71
103.534,00
1.188.778,00
154.065,38
682.104,25
2.484.661,13
661,10
11.310.801,57
7.818.138,08
-69.675,44
19.059.264,21

Εταιρεία
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΈΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ
Σύνολο
Κόστος Αποθεμάτων
Μείον ΙδιοπαραγωγήΙδιόχρηση
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Οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού αναλύονται ως εξής:

Μισθοί και Ημερομίσθια
Εργοδοτικές Εισφορές
Λοιπά
Σύνολο

Όμιλος
01/0101/0131/12/2019
31/12/2018
5.295.723,77
5.219.328,07
1.303.534,32
1.298.757,59
97.739,62
94.688,91
6.696.997,71
6.612.774,57

Εταιρεία
01/0101/0131/12/2019
31/12/2018
5.038.989,41
4.959.242,03
1.239.529,43
1.233.072,82
93.631,14
85.920,11
6.372.149,98
6.278.234,96

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2019 ήταν 338 και 318 άτομα
για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν 321 και 301 άτομα
αντίστοιχα.
4.4.Mέρισμα
Λόγω του αρνητικού αποτελέσματος της χρήσεως δεν τίθεται θέμα διανομής μερίσματος.
4.5.Φορολογία
Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσμα των μη
εκπιπτόμενων δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες μη
αναγνωριζόμενες από τη φορολογική νομοθεσία. Οι παραπάνω δαπάνες αναμορφώνονται κατά
τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Ο φόρος
εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές για τον Όμιλο και την Εταιρεία
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 (24%) και 2018 (29%) αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:

Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με το φορολο-γικό συντελεστή
της Εταιρείας (24%)
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Αυξήσεις/ μειώσεις στις απαιτήσεις/ υποχρεώσεις από
αναβαλλόμενο φόρο λόγω μεταβολής του
φορολογικού συντελεστή
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επί φορολογικά
αναγνωριζόμενων ζημιών
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/υποχρέωση
Λοιποί Φόροι
Φόροι

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
31/12/2018
-212.948,36
-212.948,36

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019
31/12/2018
-197.637,30
-197.637,30

-16.717,52

149.224,75

-10.766,28

129.500,59

0,00

0,00

0,00

0,00

60.623,92

-134.307,44

59.347,56

-128.205,58

0,00

-156.602,40

0,00

-148.449,50

-369,31

-13.622,30

-609,31

0,00

-34.838,69
8.000,00
16.698,40

101.038,34
0,00
-54.269,05

-34.838,69
7.000,00
20.133,28

106.507,74
0,00
-40.646,75

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Οι φορολογικές ζημίες, στο
βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία
πραγματοποιήθηκαν.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης:
Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ» έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2019. Ο έλεγχος
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αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί
μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2019. Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, η
διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις 2014 έως και 2018, οι σχετικές εκθέσεις
φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές.
Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση
2019. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του
2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις, η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις 2015 έως και 2018, οι σχετικές εκθέσεις
φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές.
Για τις παραπάνω εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με βάση τα φορολογικά
πιστοποιητικά που τους χορηγήθηκαν, δεν προέκυψε μέχρι σήμερα καμία πρόσθετη
φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου και της Εταιρείας.

4.6. Χρηματοοικονομικό Κόστος

-Τραπεζικά δάνεια
-Ομολογιακό δάνειο
Τόκοι Χρηματοδοτικών μισθώσεων
- Λοιπά
- Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από
συναλλαγματικές διαφορές

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
659.776,57
78.717,07
144.040,22
21.379,45

31/12/2018
549.054,25
99.899,87
0,00
18.324,08

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019
31/12/2018
659.776,57
549.054,25
78.717,07
99.899,87
126.503,04
0,00
18.969,49
16.240,57

0,00
903.913,31

0,00
667.278,20

0,00
883.966,17

0,00
665.194,69

4.7. Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων

Κέρδη προ φόρων
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Ζημιές από απομείωση συμμετοχών
Αποσβέσεις
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
31/12/2018
-212.948,36
-335.420,58
903.913,31
667.278,20
0,00
0,00
2.484.661,13
1.507.555,97

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019
31/12/2018
-197.637,30
-279.181,90
883.966,17
665.194,69
0,00
0,00
2.351.350,81
1.467.316,15

3.175.626,08

3.037.679,68

1.839.413,59

1.853.328,94

4.8.Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν διαιρώντας τα καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης, που
αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, προς το σταθμισμένο μέσο αριθμό κοινών
μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσης:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους
Σταθμισμένος μέσος αριθμός κοινών
Μετοχών
Κέρδη ανά μετοχή σε Ευρώ

31/12/2019
-229.646,75

31/12/2018
-281.151,53

1.000.000

1.000.000

-0,23

-0,28

31/12/2019
-217.770,58

31/12/2018
-238.535,15

1.000.000

1.000.000

-0,22

-0,24

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους
Σταθμισμένος μέσος αριθμός κοινών
Μετοχών
Κέρδη ανά μετοχή σε Ευρώ

4.9.Υπεραξία
Υπεραξία
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες 1/1-31/12/2018
Απομείωση υπεραξίας
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2018
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες 1/1-31/12/2019
Απομείωση υπεραξίας
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2019

849.000,00
0,00
0,00
849.000,00
849.000,00
0,00
0,00
849.000,00

Η υπεραξία προέκυψε από την απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της,
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΕΒΕ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ, εντός του 2016, τα
καταστήματα των οποίων αποτελούν αυτόνομες μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ).
Η Εταιρεία, προκειμένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέμα απομείωσης της υπεραξίας κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2019, διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους απομείωσης επί των μονάδων
δημιουργίας
Για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού της υπεραξίας από τις πιο πάνω εταιρείες
χρησιμοποιήθηκε η αξίας χρήσεως (value in use). Η αξία χρήσεως προκύπτει ως η παρούσα αξία
προβλεπόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών
(ΜΔΤΡ) προεξοφλημένες σε επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τη χρονική αξία του χρήματος και τον
κίνδυνο που σχετίζεται με τη ΜΔΤΡ. Οι προβλέψεις ταμειακών ροών έχουν βασιστεί στα
επιχειρηματικά σχέδια για την πενταετή περίοδο 2020-2024 και τα οποία έχουν εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου. Αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια έχουν καταρτιστεί με βάσει
τα αποτελέσματα του 2019 και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για την κάθε κατάστημα,
ενώ οι ταμειακές ροές πέραν της πενταετίας έχουν εκτιμηθεί με αναγωγή στο διηνεκές.
Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία καθώς και σε
εκτιμήσεις για την μελλοντική πορεία των δραστηριοτήτων και είναι συνεπείς με εξωτερικούς
παράγοντες.
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4.10.Πάγιο Ενεργητικό – Ενσώματες & Ασώματες ακινητοποιήσεις
Η κατάσταση μεταβολών των παγίων κατά την περίοδο 01/01-31/12/2019 και 01/01-31/12/2018 έχει ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΕΒΕ ΑΡΤΟΥ 31/12/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ & ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚτίριαΤεχνικά
έργα
Κόστος

01/01/2018

Αγορές

Ακινητ/σεις
υπό εκτέλεση

Άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

ΜηχανήματαΤεχν.εγκατ.Εξοπλ.

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα & λοιπός
Εξοπλισμός

7.420.337,20

16.968.941,17

570.834,73

4.807.866,96

225.846,17

208.459,51

30.202.285,74

Σύνολο

72.439,35

348.684,19

0,00

141.554,89

202.236,52

3.333,72

768.248,67

Μειώσεις

0,00

304,97

0,00

-304,98

0,00

0,00

-0,01

Πωλήσεις

0,00

2.616,50

0,00

817,02

0,00

0,00

3.433,52

Ολοκλήρωση έργων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κόστος 31/12/2018

7.492.776,55

17.315.313,83

570.834,73

4.948.299,85

428.082,69

211.793,23

30.967.100,88

Αποσβέσεις 01/01/2018

3.310.890,80

10.768.383,90

320.352,72

2.200.623,83

0,00

138.693,39

16.738.944,63

661.273,97

636.998,39

5.441,28

195.813,04

0,00

8.029,29

1.507.555,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.697,20

-1.697,20

Αποσβέσεις 31/12/2018

3.972.164,77

11.405.382,29

325.794,00

2.396.436,87

0,00

148.419,88

18.248.197,80

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018

3.520.611,78

5.909.931,54

245.040,73

2.551.862,98

428.082,69

63.373,35

12.718.903,08

Κόστος

7.492.776,55

17.315.313,83

570.834,73

4.948.299,85

428.082,69

211.793,23

30.967.100,88

Προσθήκες
Μειώσεις

01/01/2019

Αγορές

91.556,97

193.398,49

0,00

85.558,95

0,00

0,00

370.514,41

Μειώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

12.724,91

0,00

12.724,91

Πωλήσεις

0,00

2.676,00

0,00

12.677,60

0,00

0,00

15.353,60

Ολοκλήρωση έργων

0,00

200.163,47

0,00

0,00

-200.163,47

0,00

0,00

Κόστος 31/12/2019

7.584.333,52

17.706.199,79

570.834,73

5.021.181,20

215.194,31

211.793,23

31.309.536,78

Αποσβέσεις 01/01/2019

3.972.164,77

11.405.382,29

325.794,00

2.396.436,87

0,00

148.419,88

18.248.197,80

656.372,26

619.912,70

6.529,54

240.386,86

0,00

5.074,00

1.528.275,36

Προσθήκες
Μειώσεις

0,00

24,94

0,00

2.000,28

0,00

0,00

2.025,22

Αποσβέσεις 31/12/2019

4.628.537,03

12.025.270,05

332.323,54

2.634.823,46

0,00

153.493,88

19.774.447,95

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019

2.955.796,49

5.680.929,74

238.511,19

2.386.357,74

215.194,31

58.299,35

11.535.088,83
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Εταιρεία
Κόστος 01/01/2018
Αγορές

ΚτίριαΤεχνικά έργα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ & ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άυλα
ΜηχανήματαΜεταφορικά
Έπιπλα & λοιπός
Ακινητ/σεις
περιουσιακά
Τεχν.εγκατ.Εξοπλ.
Μέσα
Εξοπλισμός
υπό εκτέλεση
στοιχεία (s/w)

Σύνολο

7.231.503,25

16.764.025,17

570.834,73

4.658.516,68

225.846,17

204.974,51

29.655.700,50

72.439,35

348.684,19

0,00

141.059,75

202.236,52

3.333,72

767.753,53

-304,98

0,00

0,00

-0,01

Μειώσεις

304,97

Πωλήσεις

2.616,50

0,00

817,02

0,00

0,00

3.433,52

Κόστος 31/12/2018

7.303.942,60

17.109.787,89

570.834,73

4.799.064,39

428.082,69

208.308,23

30.420.020,50

Αποσβέσεις 01/01/2018

3.303.337,43

10.763.008,64

320.352,72

2.174.009,64

0,00

137.981,38

16.698.689,80

Προσθήκες

653.720,61

620.441,51

5.441,28

180.380,46

0,00

7.332,29

1.467.316,15

Μεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.712,21

1.712,21

Αποσβέσεις 31/12/2018

3.957.058,04

11.383.450,15

325.794,00

2.354.390,10

0,00

147.025,88

18.167.718,16

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018

3.346.884,56

5.726.337,74

245.040,73

2.444.674,29

428.082,69

61.282,35

12.252.302,36

Κόστος 01/01/2019

7.303.942,60

17.109.787,89

570.834,73

4.799.064,39

428.082,69

208.308,23

30.420.020,52

94.201,97

193.398,49

0,00

85.558,95

0,00

0,00

373.159,41

Πάγια ολοκλήρωση

0,00

200.163,47

0,00

0,00

-200.163,47

0,00

0,00

Μειώσεις

0,00

0,00

0,00

12.724,91

-14,99

12.709,92

Πωλήσεις

0,00

2.676,00

0,00

12.677,60

0,00

0,00

15.353,60

Κόστος 31/12/2019

7.398.144,57

17.500.673,85

570.834,73

4.871.945,74

215.194,31

208.308,23

30.765.116,41

Αποσβέσεις 01/01/2019

3.957.058,04

11.383.450,15

325.794,00

2.354.390,10

0,00

147.025,88

18.167.718,16

642.054,33

611.222,26

6.529,54

226.180,61

0,00

4.377,00

1.490.363,74

0,00

24,94

14,99

2.040,21

Αποσβέσεις 31/12/2019

4.599.112,37

11.994.647,47

332.323,54

2.578.570,43

0,00

151.387,89

19.656.041,69

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019

2.799.032,20

5.506.026,38

238.511,19

2.293.375,31

215.194,31

56.920,34

11.109.059,73

Αγορές

Προσθήκες
Μειώσεις

2.000,28
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4.11. Μισθώσεις
Ο Όμιλος έχει διάφορες συμβάσεις μίσθωσης για καταστήματα, γραφεία και αποθήκες. Συνήθως, οι
συμβάσεις μίσθωσης γίνονται για μία προκαθορισμένη διάρκεια, ενώ μπορεί να έχουν επιλογές
επέκτασης ή λήξης της σύμβασης. Η διάρκεια μίσθωσης κάθε συμβολαίου διαπραγματεύεται
μεμονωμένα και μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις από τα υπόλοιπα
συμβόλαια.
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως
ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης.
Ο Όμιλος και η Εταιρία παρουσιάζουν τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του
ενεργητικού, στο λογαριασμό «Δικαιώματα χρήσης παγίων». Το ΔΧΠΑ 16 εφαρμόστηκε
αναγνωρίζοντας τη συνολική επίδρασή του στον λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», χωρίς την
αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018. Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16
«Μισθώσεις» παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 2.3.3.
Όμιλος
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 01/01/2019
Αναγνωρίσεις / Προσθήκες
Υπόλοιπο 31/12/2019
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01/01/2019
Αποσβέσεις 01/01-31/12/2019
Υπόλοιπο 31/12/2019
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019

Εταιρεία
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 01/01/2019
Αναγνωρίσεις / Προσθήκες
Υπόλοιπο 31/12/2019
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01/01/2019
Αποσβέσεις 01/01-31/12/2019
Υπόλοιπο 31/12/2019
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019

Ακινήτων
0,00
3.607.241,05
3.607.241,05

Αυτοκινήτων
Σύνολο
0,00
0,00
205.414,96 3.812.656,02
205.414,96 3.812.656,02

0,00
903.971,12
903.971,12
2.703.269,93

0,00
0,00
52.414,64
956.385,76
52.414,64
956.385,76
153.000,32 2.856.270,26

Ακινήτων
0,00
3.125.247,60
3.125.247,60

Αυτοκινήτων
Σύνολο
0,00
0,00
205.414,96 3.330.662,56
205.414,96 3.330.662,56

0,00
808.572,43
808.572,43
2.316.675,17

0,00
0,00
52.414,64
860.987,07
52.414,64
860.987,07
153.000,32 2.469.675,49
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Όμιλος
Εταιρεία
01/01/2019 - 31/12/2019

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού:
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης (μακροπρόθεσμο μέρος)
Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης (βραχυπρόθεσμο μέρος)
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων

2.856.270,26

2.469.675,49

454.851,03

753.868,04

55.456,63

148.480,75

2.553.473,44

2.553.473,44

1.020.016,32

1.020.016,32

4.12.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις:

ΟΜΙΛΟΣ
Εγγυήσεις - ΔΕΗ
Εγγυήσεις - Ενοικίων
Λοιπές

31/12/2019
3.733,66
240.924,22
578,10
245.235,98

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018
3.733,66
240.924,22
578,10
245.235,98

31/12/2019
3.456,47
240.924,22
578,10
244.958,79

31/12/2018
3.456,47
240.924,22
578,10
244.958,79

4.13.Αποθέματα:
Τα αποθέματα της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
31/12/2018
52.386,70
54.114,62
499.685,22
496.877,68

Εμπορεύματα
Προϊόντα 'Έτοιμα & Ημιτελή
Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Υλικά
συσκευασίας
Ανταλλακτικά Μηχανολογικού Εξ/σμού
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019
31/12/2018
42.001,24
499.685,22

44.005,27
496.877,68

796.122,20

782.004,06

10.553,7
26.070,10

10.553,70
96.798,57

775.740,46
10.553,70
26.070,10

762.290,29
10.553,70
96.798,57

1.384.817,92

1.440.348,64

1.354.050,72

1.410.525,52

4.14 Πελάτες και λοιποί Χρεώστες
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες
Επιταγέ4,13ς σε καθυστέρηση
Χρεώστες διάφοροι
Πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019
2.223.730,14
4.847.572,40
30.570,27
1.092.188,56

31/12/2018
2.109.172,40
4.318.332,23
30.570,27
836.543,71

31/12/2019
2.454.254,49
4.847.572,40
30.570,27
1.086.161,37

31/12/2018
2.400.406,51
4.318.332,23
30.570,27
831.450,53

-373.295,99
7.820.765,38

-373.295,99
6.921.322,62

-373.295,99
8.045.262,53

-373.295,99
7.207.463,55
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Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία
του Ισολογισμού.
Τα ποσά που απεικονίζονται στον Ισολογισμό εμπεριέχουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
βάσει των εκτιμήσεων της Διοίκησης που βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία. Η εταιρεία
εκτιμά ότι πέραν από τις σχηματισθείσες προβλέψεις δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος από
απαιτήσεις.
4.15. Απαιτήσεις από Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

01/01/2019
Μείον: Εισπράξεις 2019
Πλέον: Τόκοι 2019
31/12/2019

Λήξεως 1 έτος 2020
Λήξεως 1 έως 5 2021-2024
Άνω των 5 ετών 2025

ΟΜΙΛΟΣ
558.604,21
72.160,00
23.863,43
510.307,64

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.040.597,68
181.649,50
43.400,61
902.348,78

55.456,62
243.709,66
211.141,36
510.307,64

148.480,75
542.726,68
211.141,36
902.348,79

4.16 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα:
ΟΜΙΛΟΣ
30/12/2019
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

4.17

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/12/2018

30/12/2019

30/12/2018

90.679,78
273.926,68

107.487,84
682.659,17

78.783,20
265.506,13

94.732,50
671.438,82

364.606,46

790.147,01

344.289,33

766.171,32

Μετοχικό κεφάλαιο:

Το καταβλημένο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.020.000,00 € και διαιρείται σε
1.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,02€ εκάστη.

4.18

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται :

ΟΜΙΛΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2019

ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΕΝΤΟΣ 2020

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

1.501.252,34

601.252,34

900.000,00

952.325,14

327.325,14

625.000,00

3.573.489,76

1.020.016,32

2.553.473,44

6.027.067,24

1.948.593,80

4.078.473,44
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2018

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

1.501.252,34

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

4.19

ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΕΝΤΟΣ 2019

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

601.252,34

900.000,00

952.325,14

327.325,14

625.000,00

3.573.489,76

1.020.016,32

2.553.473,44

6.027.067,24

1.948.593,80

4.078.473,44

Υποχρεώσεις από Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Όμιλος / Εταιρεία

01/01/2019
Προσθήκες ifrs 16

Μείον:
Υποχρέωση
Καταβολές
01/01/2019
2019
254.845,33
69.947,32
4.329.353,54 1.110.665,44
4.584.198,87 1.180.612,76

Λήξεως έως 1 έτος
Λήξεως 1 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών

4.20

Πλέον:
Χρηματοοικ.
Υποχρέωση
κόστος 2019
31/12/2019
0,00
184.898,01
169.903,65 3.388.591,75
169.903,65 3.573.489,76

Όμιλος
Εταιρεία
1.020.016,32 1.020.016,32
2.291.312,74 2.291.312,74
262.160,71
262.160,71
3.573.489,77 3.573.489,77

Διάφορες Προβλέψεις

Συμπεριλαμβάνονται οι σωρευτικές προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία που προβλέπονται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν2112/20, καθώς επίσης και
η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (βλέπε σημείωση 4.4).
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
31/12/2018
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

4.21

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019
31/12/2018

251.942,41

236.837,31

251.942,41

236.837,31

40.400,03

40.400,03

40.400,03

40.400,03

292.342,44

277.237,34

292.342,44

277.237,34

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
31/12/2018

Τράπεζες-Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες Υποχρ. Πλ. την
επόμενη χρήση
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019
31/12/2018

9.215.321,45

8.750.976,01

9.215.321,45

8.750.976,01

928.577,48

1. 103.194,76

928.577,48

1.103.194,76

10.143.898,93

9.854.170,77

10.143.898,93

9.854.170,77
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Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές

4.22

Οι Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου
2019 και 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Προμηθευτές

3.234.805,67

2.509.242,72

3.174.519,35

2.479.432,63

Επιταγές Πληρωτέες

2.997.582,07

3.403.849,11

2.997.582,07

3.403.849,11

Πιστωτές διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτές διάφοροι

408.286,33

365.686,95

389.007,07

349.166,27

6.640.674,07

6.278.778,78

6.561.108,49

6.232.448,01

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019

Προκαταβολές πελατών
Αποδοχές πληρωτέες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

19.876,99

18.397,66

19.876,99

18.397,66

360.535,75

317.729,01

341.256,49

301.208,34

27.873,59

29.560,28

27.873,59

29.560,27

408.286,33

365.686,95

389.007,07

349.166,27

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται η προεξόφληση τους
κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
4.23 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

305.224,49

302.268,39

289.869,86

286.792,69

Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο

436.742,33

824.186,96

420.990,31

803.572,13

741.966,82

1.126.455,35

710.860,17

1.090.364,82

ΣΥΝΟΛΟ

4.24

Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στον
παρακάτω πίνακα:

Όμιλος
Υπόλοιπο
έναρξης
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

2018
Χρεώσεις
Πιστώσεις (-)
Αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο τέλους

1.215.366,21

-44.887,08

1.170.479,13

Προβλέψεις

-56.982,04

2.626,71

-54.355,33

Έσοδα/Έξοδα επόμενων χρήσεων

-27.577,84

27.577,84

0,00

Φορολογική Ζημιά

-74.195,86

-13.622,30

-87.818,16

1.056.610,47

-28.304,83

1.028.305,64
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2019
Χρεώσεις
Πιστώσεις (-)
Αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο
έναρξης
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Προβλέψεις

1.170.479,13

53.359,32

1.223.838,45

-54.355,33

-85.221,82

-139.577,15

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Φορολογική Ζημιά

0,00

-3.976,19

-3.976,19

-87.818,16

-3.434,89

-91.253,05

1.028.305,64

-39.273,58

989.032,06

Εταιρεία

2018
Χρεώσεις
Πιστώσεις (-)
Αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο
έναρξης
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Υπόλοιπο τέλους

1.215.366,21

Υπόλοιπο
τέλους

-44.887,08

1.170.479,13

Προβλέψεις

-56.982,04

2.626,71

-54.355,33

Εσοδα/Έξοδα επόμενων χρήσεων

-27.577,84

27.577,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.130.806,33

-14.682,53

1.116.123,80

Φορολογική Ζημιά

2019
Χρεώσεις
Πιστώσεις (-)
Αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο
έναρξης
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Υπόλοιπο
τέλους

1.170.479,13

53.359,32

1.223.838,45

-54.355,33

-85.221,82

-139.577,15

Προβλέψεις
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

0,00

-2.976,19

-2.976,19

1.116.123,80

-34.838,69

1.081.285,11

Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου έχει γίνει με βάση τους φορολογικούς συντελεστές,
όπως ορίζονται στο Νόμο 4172/2013.

4.25

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αφορούν
συναλλαγές με την μητρική της και την θυγατρική της, καθώς και μέλη της διοίκησής της:
2019
2018
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ
ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ

Πωλήσεις
Προϊόντων
Παροχή
υπηρεσιών

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ

Αγορά Προϊόντων

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ

Λήψη υπηρεσιών

ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ

Υποχρεώσεις

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕΕ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕΕ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΕΒΕΕ

Πωλήσεις
Προϊόντων
Παροχή
υπηρεσιών
Απαιτήσεις

863.959,29

863.959,29

164.828,07

164.828,07

0,00

0,00

1.061,61

1.061,61

98.556,95

98.556,95

85.882,86

85.882,86

577.545,68

577.545,68

587.858,62

587.858,62

2.055.481,26

2.055.481,26

1.600.158,04

1.600.158,04

0,00

510.426,24

0,00

555.468,38

0,00

111.030,70

0,00

101.074,07

0,00

231.430,39

0,00

292.116,47
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Διευθυντικά στελέχη & μέλη της
διοίκησης

4.26

Αμοιβές

204.999,96

204.999,96

160.000,00

160.000,00

Δεσμεύσεις

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για την αγορά ενσώματων παγίων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού
για τον Όμιλο.
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Όπως περιγράφεται στη σημείωση 2.3.3, από την 1η Ιανουαρίου 2019 ο Όμιλος και η Εταιρεία
εφαρμόζουν το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 16 για τις μισθώσεις, ως εκ τούτου αναγνωρίζουν πλέον
δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεις μίσθωσης.
4.27

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και
άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας του από τις οποίες δεν
αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση των
εταιρειών του Ομίλου.
Επιπλέον φόρος εισοδήματος μπορεί να καταλογισθεί από τις φορολογικές αρχές από τον
φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2014 έως 2018, όπως, αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο
4.4 Φορολογία.
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα
ιστορικών γεγονότων. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Η
σωρευτική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, για τον Όμιλο ανέρχεται σε €40χιλ.

4.28

Γεγονότα Μεταγενέστερα της Ημερομηνίας του Ισολογισμού

Η εμφάνιση του κορωνοϊού παγκοσμίως κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία σύντομα έλαβε
τα χαρακτηριστικά πανδημίας, έρχεται να προσθέσει έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας τόσο
σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών όσο και τη δυνατότητα των
επιχειρήσεων, σε κάποιους τομείς της Οικονομίας, να λειτουργήσουν υπό το καθεστώς των
περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται. Η εν λόγω εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς την
ικανότητα των πελατών στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους και κατ' επέκταση το ύψος των
αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου για τις επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα
και κυρίως αυτές τις επιχειρήσεις που είχαν αναστολή λειτουργίας ή μέρος των λειτουργιών τους. Οι
χρηματοοικονομικές επιπτώσεις εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το χρόνο που η κρίση αυτή θα
διαρκέσει και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση καθώς κάθε τομέας της οικονομίας επηρεάζεται με
διαφορετικό τρόπο. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διευκόλυνση των φυσικών προσώπων και
των επιχειρήσεων που πλήττονται περισσότερο από τον κορωνοϊό και τα συνεπαγόμενα μέτρα
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περιορισμού του, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμη φορολογικών και άλλων
διευκολύνσεων.
Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ρευστότητας της Εταιρίας και του Ομίλου σημειώνεται ότι δεν υπήρξε
κάποια δυσμενής μεταβολή λόγω του Covid-19. Οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν εμφανείς στις
πωλήσεις της εταιρείας και της θυγατρικής της προκαλώντας σημαντική μείωση τους κατά τους μήνες που
εφαρμόσθηκαν περιοριστικά μέτρα στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. H διοίκηση του ομίλου
αντέδρασε άμεσα και προσάρμοσε ανάλογα τα κόστη λειτουργίας της, κάνοντας χρήση, όπου ήταν εφικτό
και συμφέρον, των κινήτρων που δόθηκαν από την κυβέρνηση για τον περιορισμό του κόστους
προσωπικού και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η εξέλιξη των πωλήσεων, μέχρι και τον τρέχοντα
μήνα δίνουν δείγματα ανάκαμψης. Εκτιμούμε ότι μέχρι το κλείσιμο του τρέχοντος έτους η εταιρεία θα έχει
ανακτήσει σημαντικό τμήμα των πωλήσεών της και η τελική μείωση δεν θα υπερβεί το 20% - 25% του
κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσεως. Η συγκράτηση της μείωσης των πωλήσεων σε συνδυασμό
με την συνετή διαχείριση του κόστους λειτουργίας εκτιμούμε ότι θα φέρει θετικά αποτελέσματα για την
τρέχουσα χρήση.

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως 2019, μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας
Εκθέσεως, δεν συνέβησαν, πέραν της πανδημίας, σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να
αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εταιρικών εργασιών βαίνει ομαλά.

Κορωπί, 19 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ :

ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
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