
 

1 

 

 

C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 
ΑΡ.ΓΕΜΗ:9398001000 

 

 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και 

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 

που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 

(Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – Δ.Π.Χ.Α.) 
 

 

 

 

Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 7η Μαΐου 2021. 
 

 

 

 
C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Πατρόκλου 4, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 69738/01AT/B/10/174 

Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων: 7/05/2021 

Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Τσούκας Κ. Εμμανουήλ 

Ελεγκτική Εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύμφωνη γνώμη  

 

 

 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ 2021  



C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 2020 

2 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 3 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή  7 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη χρήση που έληξε τη 31 Δεκεμβρίου 10 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 11 

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε τη 31 Δεκεμβρίου  12 

Κατάσταση Ταμιακών Ροών για τη χρήση που έληξε τη 31 Δεκεμβρίου  13 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31 Δεκεμβρίου  14 

1. Γενικές πληροφορίες 14 

2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 14 

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 15 

3.1 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 15 

3.2 Πωλήσεις σε πελάτες  15 

3.3 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 15 

3.4 Φόροι  15 

3.5 Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 15 

3.6 Αποθέματα 16 

3.7 Προκαταβολές και δουλευμένα έσοδα 16 

3.8 Ενσώματα πάγια  16 

3.9 Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 16 

3.10 Απομείωση ενσωμάτων παγίων 17 

3.11 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  17 

3.12 Προβλέψεις 17 

3.13 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων 17 

3.14 Μερίσματα  17 

3.15 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 17 

3.16 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 17 

3.17 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 18 

3.18. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 19 

3.19 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες 19 

4. Ενσώματα πάγια 21 

5. Άυλα  περιουσιακά στοιχεία 21 

6. Αναβαλλόμενη φορολογία 22 

7. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 23 

8. Αποθέματα 24 

9. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 24 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 24 

11. Τακτικό Αποθεματικό 25 

12. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 25 

13. Έξοδα 26 

14. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 27 

15. Φόρος εισοδήματος 27 

16. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 27 

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 28 

18. Δεσμεύσεις για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων 28 

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 29 

20. Αμοιβή ελεγκτών 29 

 

  



C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 2020 

3 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

C.P.W. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΕ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 14η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 14ης Μαΐου 2021 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2020 - 31/12/2020 

 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας καλέσαμε σε Γενική Συνέλευση για να σας εκθέσουμε τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη χρήση που 

έληξε και να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του έτους 2020. 

 

 

1. Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Στη χρήση που πέρασε το Διοικητικό Συμβούλιο από 01.01.2020 έως 31.12.2020 αποτέλεσαν οι κ.κ.: 

 

 

Νικόλαος Εμμανουηλίδης του Χαραλαμπ 

 

Προέδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

01/01/20 - 31/12/20 

Omar  Samoud του Habib Αντιπρόεδρος 01/01/20 - 31/05/20 

Christelle Monvoisin του Andre                                                                   Αντιπρόεδρος 01/06/20 – 31/12/20 

Gunderson Trevor Vincent του Del Earl Μέλος 01/01/20 - 31/12/20 

Gerald Joseph Morris του Gerald Joseph Μέλος  01/01/20 - 14/06/20 

Παναγιώτης Κουβάτσος του Θεοδώρου Μέλος 15/06/20 – 31/12/20 

 

 

2.1. Εξέλιξη των εργασιών και οικονομική θέση 

 

Το 2020 σημειώθηκε αύξηση στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, όπου η εθνική 

οικονομία και όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν να δοκιμάζονται λόγω των επιπτώσεων 

της πανδημίας του COVID-19. 

 

 

Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2020. 

 

 Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της Εταιρείας ανήλθε σε € 38.388χιλ. έναντι € 35.464χιλ. το 2019. 

 Κατά την χρήση 2020 προέκυψαν κέρδη μετά από φόρους που ανήλθαν σε € 2.857χιλ. έναντι € 2.807χιλ. 

το 2019. 

 Οι συνολικές αποσβέσεις το 2020 ανήλθαν σε € 17χιλ. έναντι € 17χιλ. το 2019, οι δε χρεωστικοί τόκοι 

και συναφή έξοδα ανήλθαν το 2020 σε € 19χιλ. έναντι € 17χιλ. το 2019. 

 Το Σύνολο των μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας ανήλθε στην παρούσα 

χρήση σε  € 192 χιλ. έναντι € 148 χιλ. το 2019. 

 Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε € 11.121 χιλ. έναντι € 9.940 χιλ. το 2019. 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: 
 

 
2020 2019 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  
(000’s€) (000’s€) 

i)  Κύκλος Εργασιών 
38.388 35.464 

ii)  Κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών, επενδύσεων & 

αποσβέσεων (EBITDA) 3.401 3.747 

iii) Κέρδη προ φόρων 
3.364 3.712 
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Β.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

i)   Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις  
8,76% 10,47% 

ii)  Καθαρά κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις  
7,44% 7,92% 

Γ.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
  

Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από  φόρους / Ίδια Κεφάλαια 
91,39% 91,45% 

Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ   

i)  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο ενεργητικού 

(ρευστότητα) 98,27% 98,51% 

ii)  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / Σύνολο Υποχρεώσεων 

(κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων) 100% 100% 

iii)  Ενσώματα πάγια & ασώματα περιουσιακά στοιχεία / Ίδια 

Κεφάλαια (βαθμός παγιοποίησης) 3,17% 3,79% 

iv)  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις (άμεση ρευστότητα) 136,70% 142,53% 

 

 

2.2. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση  

 
Δε σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα στη χρήση. 

 

 

2.3. Προοπτικές 

 

Στο νέο περιβάλλον, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, ο μεγαλύτερος κλάδος στην ελληνική 

μεταποίηση, επιδεικνύει προσαρμοστικότητα και πορεύεται με αισιοδοξία, έχοντας ανταποκριθεί με επιτυχία στις 

αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών και στα νέα δεδομένα της αγοράς, ξεπερνώντας τις δυσκολίες στις εθνικές 

και διεθνείς μεταφορές, στην προμήθεια πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και υγειονομικού υλικού για τους 

εργαζόμενους, αλλά και τις δυσκολίες στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, στις εξαγωγές και στον τζίρο που 

επηρεάστηκε αρνητικά από τη διακοπή τροφοδοσίας σε σημαντικά κανάλια κατανάλωσης όπως ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, καφετέριες, κ.α.  Ο Τομέας των Τροφίμων στην Ελλάδα αποτελεί σταθερά ένα από τα σημαντικότερα 

τμήματα της ελληνικής μεταποίησης δευτερογενούς τομέα και έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της 

ελληνικής οικονομίας.  

Την ίδια στιγμή υπάρχουν και άλλες σύγχρονες προκλήσεις, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, που η 

βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει, με τη βιώσιμη ανάπτυξη να ανάγεται σε προτεραιότητα. Χαράσσεται μία 

νέα στρατηγική και ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με σεβασμό στους ανθρώπους, τον πλανήτη και την οικονομία.  

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συνθηκών, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη μας  προκειμένου 

να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων 

προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, και παράλληλα να συνεχίσουμε τις  προσπάθειές μας  για την  ενίσχυση της 

διατροφικής αξίας  που προσφέρουν  τα προϊόντα μας στους καταναλωτές εκπληρώνοντας τον σκοπό μας, που είναι 

«Να κάνουμε το πρωινό καλύτερο» (We make breakfast better). 
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2.4. Εργασιακά Ζητήματα 

 

Η εργασιακή μας κουλτούρα βασίζεται στις αξίες μας, οι οποίες ξεκινούν από τον σεβασμό για τους εαυτούς μας, 

για τους άλλους, για τη διαφορετικότητα και για το μέλλον. Οι τρόποι εργασίας και το ευέλικτο περιβάλλον μας 

επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς. Παράλληλα, προωθούμε ένα 

περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς κι αυτό μας βοηθά να αναδεικνύουμε το σκοπό και τις 

αξίες μας στην καθημερινότητά μας, αξιοποιώντας τις διαφορετικές δεξιότητες, κουλτούρες, τις διαφορετικές 

γνώμες, τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων μας. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα εμπειρίας και γνώσεων από 

διαφορετικούς ανθρώπους σε ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους 

μας να αναπτυχθούν μέσα από ξεκάθαρους στόχους και ανατροφοδότηση, τους εμπνέουμε να δίνουν τον καλύτερό 

τους εαυτό και ενισχύουμε το κίνητρο και την ανάπτυξή τους με συγκεκριμένα πλάνα και εκπαίδευση. Μέσα από 

συγκεκριμένες δράσεις υποστηρίζουμε την ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής ζωής, την υγεία των 

εργαζομένων μας, την ισορροπία μεταξύ των φύλων, την προστασία της μητρότητας και του θηλασμού, καθώς και 

τη δυνατότητα διπλής καριέρας μεταξύ συντρόφων στην ίδια χώρα.  

 

 

2.5. Περιβαλλοντικά Θέματα 

 

Η εταιρεία εφαρμόζει πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές και 

λειτουργικές άδειες των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την καλύτερη 

περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων και των εργοστασίων στα οποία παράγονται. Η εταιρεία δεν διαθέτει 

παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ωστόσο, για τις υπόλοιπες δραστηριότητές της εφαρμόζει πρωτοβουλίες 

για ανακύκλωση και κομποστοποίηση στα κεντρικά της γραφεία, βελτιστοποίηση του δικτύου μεταφορών για 

μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και βελτίωση συσκευασιών για καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  

 

 

2.6. Έρευνα 

 

Με σκοπό την εξασφάλιση της επιτυχίας της Εταιρείας και στο μέλλον, προσπάθειες θα καταβληθούν όπως και στο 

παρελθόν, για την έρευνα νέων προϊόντων και για τη βελτίωση της ποιότητας των υπαρχόντων με τη στενή 

συνεργασία της ORBE Ελβετίας και των θυγατρικών της ερευνητικών εταιρειών. 

 

 

2.7. Διανομή Μερίσματος  

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διανεμηθεί μέρισμα € 2,8 εκ. 

 

 

2.8.Υποκαταστήματα της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

2.9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Οι βασικοί κίνδυνοι που είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία είναι ακόλουθοι: 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών 

απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών, στην περίπτωση που πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή 

χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν 

πελάτες οι οποίες κατανέμονται σε ευρύ αριθμό πελατών. Ο πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζεται από τα 

χαρακτηριστικά των πελατών και όχι από δημογραφικά στοιχεία και τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών της περιοχής 

λειτουργίας τους. Ακόμη, η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς την Χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της 

ενώ η Διοίκησή της μέσω του μηχανογραφικού της συστήματος ελέγχει το μέγεθος των πιστώσεων και τα πιστωτικά 

όρια. Ακόμη, καταχωρεί πρόβλεψη που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για ζημίες σε σχέση με τους πελάτες και 

τις λοιπές απαιτήσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να 

μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή πρόβλεψη.  



C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 2020 

6 

 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών ή άλλου 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει 

επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών 

λειτουργιών. Συνεπώς, η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και 

εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι αχρησιμοποίητες πιστώσεις επαρκούν ώστε να αντιμετωπισθεί 

οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. Η Διοίκηση επισκοπεί τις περιοδικές προβλέψεις των ρευστών 

διαθέσιμων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές από τη λειτουργική της κυρίως δραστηριότητα. 

Επιπτώσεις από τον Κορωνοϊό 

 
Η παγκόσμια οικονομία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά στη μεταπολεμική της ιστορία αντίστοιχου βεληνεκούς 

ύφεση. Επηρεάστηκαν αρνητικά οι βασικότεροι μακροοικονομικοί δείκτες (επίπεδο απασχόλησης, πληθωρισμός, 

κατανάλωση, επενδύσεις κα.) λόγω της ξαφνικής πανδημίας. Αναμφίβολα η οικονομία βρίσκεται σε σημείο 

καμπής το οποίο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα δεκαετία. 

 

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αρχικά επηρεάστηκε από τα μέτρα περιορισμού, ωστόσο το γεγονός ότι 

διασφαλίστηκε η λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού της, ότι τα σύνορα παρέμειναν ανοιχτά για βασικά 

προϊόντα κι εργαζόμενους, και ότι συνέχισαν να εκτελούνται οι ουσιώδεις εργασίες, διευκόλυνε μια γρήγορη 

ανάκαμψη και απέτρεψε τη σοβαρή διακοπή της παραγωγής. Οι κλάδοι που σχετίζονται με τον τομέα HO-RE-CA 

επλήγησαν περισσότερο, ενώ αντίθετα το λιανικό εμπόριο τροφίμων παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις. 

 

 

 

Μαρούσι, 7 Μαΐου 2021 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «C.P.W. ΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από 

την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 

ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
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 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 οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις 
άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς με τις 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 οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
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κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 
ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Επίσης: 
 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί 
να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  
 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της 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 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές 
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020. 

 
β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «C.P.W. ΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 
 
Αθήνα, 13 Μαΐου 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΣΟΥΚΑΣ Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 31731  
  
ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125  
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε τη 31 Δεκεμβρίου 

(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 Σημείωση 2020  

 

2019 

Κύκλος εργασιών  
38.387.788 

 
35.464.441 

Κόστος πωληθέντων 13 (20.410.904)  (18.488.505) 

Μικτό κέρδος  17.976.884  16.975.936 

Έξοδα διάθεσης 13 (12.688.033)  (11.731.723) 

Έξοδα διοίκησης 13 (2.043.626)  (1.714.586) 

Λοιπά έσοδα  138.403  200.028 

Λειτουργικό κέρδος  3.383.628  3.729.655 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 14 (19.333)  (17.460) 

Κέρδος προ φόρων  3.364.296  3.712.195 

Φόρος εισοδήματος 15 (507.709)  (904.849) 

Κέρδος περιόδου  2.856.587  2.807.346 

Λοιπά εισοδήματα   -  - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  2.856.587  2.807.346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 

(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 Σημείωση 2020 2019  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     

Ενσώματα πάγια 4 99.187 116.331  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 - -  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6 92.117 30.903  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 7 600 600  

Σύνολο   191.904 147.834  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

Αποθέματα 8 2.300.165 1.911.343  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 7 4.736.008 4.284.956  

Τρέχων φόρος εισοδήματος  73.730 37.631  

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 3.819.395 3.558.657  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  10.929.298 9.792.587  

Σύνολο Ενεργητικού  11.121.202 9.940.421  

     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια Κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 10 201.070 201.070  

Λοιπά αποθεματικά  11 60.864 60.864  

Κέρδη εις νέο  2.864.498 2.807.911  

Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων   3.126.432 3.069.845  

Υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 12 7.994.770 6.870.576  

Σύνολο υποχρεώσεων  7.994.770 6.870.576  

 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  11.121.202 9.940.421  

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 

(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικά Κέρδη εις 

νέο 

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

     

1 Ιανουαρίου 2019 201.070 60.864  2.176.565 2.438.499 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου - - 2.807.346 2.807.346 

Επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16  - - - - 

Μέρισμα  - - (2.176.000)    (2.176.000) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 201.070 60.864 2.807.911 3.069.845 

     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 201.070 60.864 2.807.911 3.069.845 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου - - 2.856.587 2.856.587 

Μέρισμα  - - (2.800.000) (2.800.000) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 201.070 60.864 2.864.498 3.126.432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμιακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 

(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 Σημείωση 2020 2019 

Κέρδη προ φόρων  3.364.296 3.712.195 

Προσαρμογές:    

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων 4&5 17.144 17.145 

Λοιπές προβλέψεις  - - 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 14 19.333 17.460 

  3.400.773 3.746.800 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης    

Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων  (388.822) 924.456 

Αύξηση /μείωση απαιτήσεων  (451.052) (681.036) 

Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων  1.136.553 59.685 

  296.679 303.105 

  3.697.452 4.049.905 

Πληρωθέντες τόκοι 14 (19.333) (17.618) 

Πληρωθείς φόρος εισοδήματος  (605.022) (1.267.395) 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  3.073.098 2.764.892 

    

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Τόκοι εισπραχθέντες 14 - 158 

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  - 158 

Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες    

Πληρωμές για μισθώματα  (12.360) (11.130) 

Μερίσματα πληρωθέντα   (2.800.000) (2.176.000) 

Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες  (2.812.360) (2.187.130) 

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα αυτών  260.738 577.920 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της 

χρήσης  3.558.657 2.980.737 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της 

χρήσης 9 3.819.395 3.558.657 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 31 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 2010.Σκοπός της εταιρείας 

είναι η παραγωγή σε ίδιες εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, η εισαγωγή − εξαγωγή, το εμπόριο (απ’ 

ευθείας ή μέσω τρίτων), η διανομή και η προώθηση πωλήσεων και το μάρκετινγκ (marketing) βρώσιμων  

δημητριακών για πρωινό και ράβδων δημητριακών για πρωινό, καθώς και προϊόντων που σχετίζονται με την 

κατανάλωση ή/και την προώθηση τέτοιων βρώσιμων προϊόντων (π.χ. μπολ, κ.τ.λ.). 

Η διοίκηση της Εταιρείας εδρεύει στο Μαρούσι, στην οδό Πατρόκλου 4, Τ.Κ. 15125 . 

 

2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

(α) Σημείωση Συμμόρφωσης 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31.12.2020. 

 

(β) Βάση Αποτίμησης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του δουλευμένου και το κόστος κτήσης. 

 

(γ) Λειτουργικό Νόμισμα και Παρουσίαση 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της 

Εταιρείας. Όλα τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα σε ευρώ εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

(δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 

Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 

που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.  

Οι αναθεωρήσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία αναθεωρούνται αν 

αφορούν μόνο εκείνη την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και στις μελλοντικές περιόδους, αν η 

αναθεώρηση επηρεάζει και την τρέχουσα και τις μελλοντικές περιόδους. Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται 

για/και επηρεάζουν: 

- τα ενσώματα πάγια, αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή και την υπολειμματική αξία τους στο τέλος της 

ωφέλιμης ζωής τους, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων (ΔΛΠ 16), 

- τις απαιτήσεις, αναφορικά με τις εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν όταν υπάρχουν 

ενδείξεις απομείωσης (ΔΠΧΑ 9) 

- τα αποθέματα στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης (ΔΛΠ 2) και 

- το φόρο εισοδήματος και τον αναβαλλόμενο φόρο με σκοπό τον προσδιορισμό των τρεχουσών και 

μελλοντικών φορολογικών συνεπειών (ΔΛΠ 12). 
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3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

 

3.1 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας 

συναλλαγής. Νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα 

μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

 

3.2 Πωλήσεις σε πελάτες  

Οι πωλήσεις στους πελάτες αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, 

καθαρές από εκπτώσεις και φόρους επί πωλήσεων. Οι πωλήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά τον χρόνο 

που οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας των αγαθών μεταφέρονται στον αγοραστή, 

γεγονός που συνήθως λαμβάνει χώρα κατά την παράδοση των αγαθών στους πελάτες. 

 

3.3 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 

Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων και τα χρηματοοικονομικά έσοδα 

που αποκτώνται από επενδύσεις και πωλήσεις με πίστωση. 

 

3.4 Φόροι  

(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος  

Περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας και τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον 

φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές 

από την Εταιρεία. 

 

(β) Αναβαλλόμενος φόρος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ 

φορολογικής βάσης και λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου της υποχρέωσης του Ισολογισμού, με τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο αναστροφής των προσωρινών 

διαφορών. Τυχόν μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος, εκτός και αν σχετίζονται με στοιχεία που αναγνωρίζονται κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές, με 

την προϋπόθεση ότι είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του 

οποίου θα χρησιμοποιηθούν. 

 

3.5 Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα ταμιακά διαθέσιμα και τα 

ισοδύναμα αυτών καθώς και τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις από πελάτες επιμετρώνται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως. 

Για τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό 

των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την 

πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' 

όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθούν τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. 

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

και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τριών μηνών επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και αμελητέου κινδύνου.  
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3.6 Αποθέματα 

Τα υλικά και τα εμπορεύματα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Η παραγωγή σε εξέλιξη και τα 

ιδιοπαραγόμενα αποθέματα (προϊόντα) επιμετρούνται με βάση το κόστος παραγωγής τους. Το κόστος 

παραγωγής περιλαμβάνει τα άμεσα παραγωγικά κόστη και μία κατάλληλη αναλογία των γενικών δαπανών 

παραγωγής και των αποσβέσεων των εργοστασίων. 

Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του Mέσου Σταθμικού Όρου. Όταν το 

κόστος κτήσεως των αποθεμάτων υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους αναγνωρίζεται ζημία 

ίση με την διαφορά. 

 

3.7 Προκαταβολές και δουλευμένα έσοδα 

Οι προκαταβολές και τα δουλευμένα έσοδα περιλαμβάνουν πληρωμές που γίνονται για το επόμενο έτος και 

αναγνώριση εσόδων του τρέχοντος έτους τα οποία θα εισπραχθούν στο επόμενο. 

 

3.8 Ενσώματα πάγια  

Τα ενσώματα πάγια εμφανίζονται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσεως. Οι αποσβέσεις γίνονται στα συστατικά 

τμήματα των ενσωμάτων παγίων τα οποία έχουν όμοιες ωφέλιμες ζωές με την χρήση της σταθερής μεθόδου 

απόσβεσης, έτσι ώστε να αποσβεσθεί το κόστος κτήσεως μέχρι την υπολειμματική αξία στην διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής.  

 

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων Χρόνια μίσθωσης 

Έπιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισμός 3 – 8 χρόνια 

 

Οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες επανεξετάζονται ετησίως. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει 

υπόψη της την αξία, την φύση των στοιχείων, την προτιθέμενη χρήση τους και την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Η απόσβεση των ενσωμάτων παγίων κατανέμεται στις κατηγορίες των εξόδων τα οποία παρουσιάζονται κατά 

λειτουργία στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος . 

Τα χρηματοοικονομικά κόστη που αναλαμβάνονται κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου, 

αναγνωρίζονται ως έξοδο. Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση 

τον χρόνο της μίσθωσης. 

 

3.9 Μισθώσεις 

Η εταιρεία, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16, αναγνωρίζει «δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου 

ενεργητικού» (‘right of use asset’) και «υποχρέωση από μισθώσεις» (‘lease liability’), κατά την έναρξη της 

μίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση ή μέρος σύμβασης που αποδίδει στον μισθωτή το δικαίωμα 

χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος.  

Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού, αρχικά επιμετράται στο κόστος, το οποίο 

αποτελείται από το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις, πλέον τα μισθώματα που καταβλήθηκαν στον 

εκμισθωτή κατά ή πριν την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, μείον τυχόν κίνητρα προς τον μισθωτή που 

εισπράχθηκαν, την αρχική εκτίμηση για κόστη αποκατάστασης και αρχικά άμεσα κόστη που 

πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή, και εν συνεχεία επιμετράται στο κόστος, μείον σωρευμένες 

αποσβέσεις και απομείωση.  

Η υποχρέωση από μισθώσεις, αρχικά αναγνωρίζεται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά την διάρκεια 

της περιόδου μίσθωσης που ακόμη δεν έχουν καταβληθεί. Τα καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε 

χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) και μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα 

καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσματα. 

Τα δικαιώματα χρήσης παρουσιάζονται στα ενσώματα πάγια και αποσβένονται σύμφωνα με την πολιτική της 

Εταιρείας για τα ενσώματα πάγια. 
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3.10 Απομείωση ενσωμάτων παγίων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της 

αξίας τους ως εξής: 

 

Τα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για 

απομείωση ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιές 

απομείωσης αναγνωρίζονται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την 

ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη, μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα 

απαιτούμενα κόστη ρευστοποίησης και της αξίας χρήσεως. Για σκοπούς εκτίμησης της ύπαρξης απομείωσης, 

τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία παράγονται ανεξάρτητες 

ταμιακές ροές ( ένταξη σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν 

υποστεί απομείωση της αξίας τους, εξετάζονται σε ετήσια βάση για σκοπούς τυχόν αναστροφής της ζημιάς 

απομείωσης. 

 

3.11 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρακολουθούνται στο αποσβέσιμο κόστος με την 

μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις 

που λήγουν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 

 

3.12 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή και ποσού που προκύπτουν από δικαστικές 

διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις αν υπάρχουν κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει νομική ή 

τεκμαιρόμενη δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος και αναμένεται εκροή πόρων 

αξιόπιστα προσδιοριζόμενη. Οι δεσμεύσεις για δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους, 

αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το αποτέλεσμα, με βάση τα γνωστά κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού γεγονότα. 

 

3.13 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων 

Τα δουλευμένα έξοδα και τα έσοδα επομένων χρήσεων, περιλαμβάνουν, έξοδα που αφορούν την τρέχουσα 

χρήση τα οποία θα πληρωθούν εντός της επόμενης χρήσεως και προεισπραχθέντα έσοδα που αφορούν την 

επόμενη χρήση. 

 

3.14 Μερίσματα  

Τα μερίσματα που δίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις κατά τον χρόνο που 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα μερίσματα που αφορούν τη χρήση 2020 ανέρχονται 

στο ποσό των 2,8εκ €. 

 

3.15 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 

γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξη των οποίων θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 

 

3.16 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 

επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 

ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά 
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την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις Σημειώσεις των 

οικονομικών καταστάσεων.  

 

3.17 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

α)  Η Εταιρεία δεν είχε κατά τις 31.12.2020: 

(i) Έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου, 

(ii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 

Συνολικού Εισοδήματος ή με μεταβολές της εύλογης αξίας αναγνωριζόμενες κατ’ ευθείαν στα Ίδια 

Κεφάλαια, μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων 

(iii) Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα. 

Συνεπώς, δεν ήταν εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από τα ανωτέρω 

στοιχεία. 

Οι βασικοί κίνδυνοι που είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι: 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των 

σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών, στην περίπτωση που πελάτης ή τρίτος σε 

συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι απαιτήσεις 

αυτές αφορούν πελάτες οι οποίες κατανέμονται σε ευρύ αριθμό πελατών. Ο πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζεται 

από τα χαρακτηριστικά των πελατών και όχι από δημογραφικά στοιχεία και τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών 

της περιοχής λειτουργίας τους. Ακόμη, η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς την Χρηματοοικονομική 

κατάσταση των πελατών της ενώ η Διοίκησή της μέσω του μηχανογραφικού της συστήματος ελέγχει το 

μέγεθος των πιστώσεων και τα πιστωτικά όρια. Ακόμη, καταχωρεί πρόβλεψη που αντιπροσωπεύει την 

εκτίμησή της για ζημίες σε σχέση με τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί 

ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή 

πρόβλεψη. Για την ανάλυση της ενηλικίωσης των πελατών καθώς και για την πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων δείτε τη σημείωση 9. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών 

ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας 

προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω 

επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Συνεπώς, η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με 

συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι αχρησιμοποίητες 

πιστώσεις επαρκούν ώστε να αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. Η Διοίκηση 

επισκοπεί τις περιοδικές προβλέψεις των ρευστών διαθέσιμων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές 

από τη λειτουργική της κυρίως δραστηριότητα. 

Παρακάτω παρατίθενται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, της Εταιρείας:  

 
  31/12/2020 31/12/2019 

 Σημ. Αξία 
Έως 1 

έτος 

> 1 

έτους 
Αξία 

Έως 1 

έτος 

> 1 

έτους 

Εμπορικές 

υποχρεώσεις 
12 7.329.543 7.329.543 

             

-  
6.532.601 6.532.601 

             

-  

Υποχρεώσεις χρημ. 

μισθ. 
12 17.078 11.974 5.104 28.614 11.570 17.044 

Σύνολο  7.346.621 7.341.517 5.104 6.561.215 6.544.171 17.044 
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3.18 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας της να 

συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους μετόχους και οφέλη 

για τα λοιπά μέρη που έχουν σχέση με την Εταιρεία και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση 

ώστε να επιτευχθεί μείωση του κόστους κεφαλαίου. 

Για τη διατήρηση ή μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει το 

διανεμόμενο μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαια προς τους μετόχους, να εκδώσει νέες 

μετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων 

Η  Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση με τον δείκτη μόχλευσης. Ο δείκτης μόχλευσης 

υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισμού  προς τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός 

δανεισμός υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισμού μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Τα συνολικά 

απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων όπως εμφανίζονται στον 

ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό. Η μόχλευση της Εταιρείας προσεγγίζει μηδενικό ποσοστό καθώς δεν 

υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις πέραν του υπολοίπου που σχετίζεται με τη μισθωτική υποχρέωση ύψους 

€ 17χιλ. 

3.19 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 

2020, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η  Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα 

πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2020. 

 

«Τροποποιήσεις στα Πρότυπα ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8», αναφορικά με τον ορισμό του σημαντικού (material) 

που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020. 

 

«Τροποποιήσεις στο Πρότυπο ΔΠΧΑ 3», αναφορικά με τον ορισμό της επιχείρησης (Business), που 

εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020.  

 

«Τροποποιήσεις στα Πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 Αναφορικά με τις Μεταρρυθμίσεις του 

Επιτοκίου Αναφοράς». Επιφέρει τροποποιήσεις στη λογιστική της αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 

39 για την παροχή εξαιρέσεων από τη διακοπή της λογιστικής της αντιστάθμισης, λόγω της επίπτωσης από 

την μεταρρύθμιση του επιτοκίου αναφοράς. Εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020.  

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ 01.01.2020 

 

«Τροποποιήσεις στα Πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 Αναφορικά με τις 

Μεταρρυθμίσεις του Επιτοκίου Αναφοράς, Φάση 2». Αντιμετωπίζει θέματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του επιτοκίου αναφοράς και ειδικότερα από την αντικατάσταση ενός 

βασικού επιτοκίου με ένα άλλο. Εγκρίθηκε τον Αύγουστο  του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2021. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

«Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 Αναφορικά με την Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμων ή 

Μακροπρόθεσμων». Εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01.01.2022 και αναδρομική εφαρμογή βάσει του ΔΛΠ 8. Τον Ιούλιο του 2020 η εφαρμογή του 

μετατέθηκε για την 01.01.2023. Δεν αναμένεται να   έχει επίπτωση στην Εταιρεία. 
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Αναφορά στο Πλαίσιο - Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 «Επιχειρηματικές Συνενώσεις». Εκδόθηκε τον 

Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της  01.01.2022. Δεν 

αναμένεται να έχει επίπτωση στην Εταιρεία. 

 

Επαχθείς Συμβάσεις – Κόστος Εκπλήρωσης μιας Σύμβασης – Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις». Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 

μεταγενέστερα της  01.01.2022. Αφορά στα κόστη που λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση συμβάσεων, 

προκειμένου να εκτιμηθεί εάν είναι επαχθείς.  Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην Εταιρεία. 

 

Ενσώματα Πάγια – Έσοδα από Πωλήσεις Αγαθών πριν τη Σκοπούμενη Χρήση των Παγίων – 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια». Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της  01.01.2022. Αφορά στα έσοδα και στο κόστος αγαθών, 

από την πώλησή τους πριν τα ενσώματα πάγια έλθουν σε κατάσταση λειτουργίας βάσει της σκοπούμενης 

χρήσης τους. Τα εν λόγω έσοδα και κόστη αναγνωρίζονται ως έσοδα και έξοδα και όχι σε αύξηση του κόστους 

κτήσης των ενσωμάτων παγίων. Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην Εταιρεία. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε Πρότυπα Περιόδου 2018-2020.  Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της  01.01.2022. Αφορά διάφορες βελτιώσεις στα πρότυπα 

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α», Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοπιστωτικά μέσα», Δ.Π.Χ.Α. 16 

«Μισθώσεις -Επεξηγηματικά Παραδείγματα» και Δ.Λ.Π. 41 «Γεωργία». Δεν αναμένεται να έχουν  επίπτωση 

στην Εταιρεία. 

 

Covid-19 Σχετικές Μειώσεις Ενοικίων – Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις».   Εκδόθηκε τον 

Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της  01.06.2020. Επιτρέπει 

στους μισθωτές να μην χειρίζονται τις μειώσεις ενοικίων που γίνονται ως αποτέλεσμα της πανδημίας του 

κορωνοϊού και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, ως τροποποιήσεις της μίσθωσης. Δεν αναμένεται να έχει 

επίπτωση στην Εταιρεία. 

 

Ορισμός λογιστικών εκτιμήσεων – Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 8. Εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 με 

ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 01.01.2023 ή μεταγενέστερα. Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση 

στην Εταιρεία. 

 

Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών – Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στην Δήλωση Πρακτικής 2. 

Εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 01.01.2023 ή 

μεταγενέστερα. Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην Εταιρεία. 
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4. Ενσώματα πάγια 

 

 Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

  

Βελτιώσεις σε 

ακίνητα 

τρίτων-leased 

Δικαίωμα 

χρήσης 

μισθωμένων 

κτιρίων 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2019  177.758 120.505 31.415 329.678     

Προσθήκες  - - - - 

31 Δεκεμβρίου 2019  177.758 120.505 31.415 329.678 

1 Ιανουαρίου 2020  177.758 120.505 31.415 329.678 

Προσθήκες  - - - - 

31 Δεκεμβρίου 2020  177.758 120.505 31.415 329.678 

      

Σωρευμένες αποσβέσεις      

1 Ιανουαρίου 2019  (78.556) (86.221) (31.415) (196.202) 
Αποσβέσεις χρήσης  (7.110) (10.035) - (17.145) 

31 Δεκεμβρίου 2019 

1 Ιανουαρίου 2020  

(85.676)  

(85.676) 

(96.256) (31.415) 

(31.415) 

(213.347) 

(213.347) (96.256) 

Αποσβέσεις χρήσης  (7.110) (10.034) - (17.144) 

31 Δεκεμβρίου 2020  (92.786) (106.290) (31.415) (230.491) 

      

Αναπόσβεστη αξία 31 

Δεκεμβρίου 2019  
92.082   24.249 - 116.331 

Αναπόσβεστη αξία 31 

Δεκεμβρίου 2020  
84.972 14.215 - 99.187 

 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των ενσωμάτων παγίων.  

 

 

 

 

 

5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Η Εταιρεία κατέχει λογισμικά προγράμματα αξίας κτήσεως ποσού 84.359 €, τα οποία  έχει αποσβέσει 

πλήρως. Στην χρήση δεν έγιναν προσθήκες. 
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6. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 

 2020 2019 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (19.706) (21.052) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 111.823 51.955 

Αναβαλλόμενος φόρος 92.117 30.903 

 

 

    2020 2019 

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου  30.903 91.121 

Έσοδο - (έξοδο) φόρου στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  61.214  (60.218) 

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου  92.117 30.903 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 

 

Διαφορά 

αποσβέσεων 

Επισφαλείς 

Απαιτήσεις 

Δεδουλευμένο 

έξοδο Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (23.713) 47.697 67.137 91.121 

Έσοδο - (έξοδο) φόρου στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος 2.661 (4.685) (58.194)   (60.218) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 (21.052) 43.012 8.943   30.903 

 

 

Διαφορά 

αποσβέσεων 

Επισφαλείς 

Απαιτήσεις 

Δεδουλευμένο 

έξοδο Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (21.052) 43.012 8.943 30.903 

Έσοδο - (έξοδο) φόρου στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος 1.346 - 59.868 61.214 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 (19.706) 43.012 68.811    92.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 2020 

 

 

23 

 

 

 

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία τους.  

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται σε 4.736.008 €  (2019: € 4.284.956). 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και σχηματίζει προβλέψεις για επισφάλειες σε 

εξατομικευμένη βάση εφόσον κρίνεται ως πιθανή η αδυναμία είσπραξής τους. Ως μέτρο της αδυναμίας της 

είσπραξης χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση η αντικειμενική δυσκολία ή η πτώχευση του οφειλέτη. 

Επίσης, ως επισφάλειες θεωρούνται το σύνολο των απαιτήσεων που διεκδικούνται μέσω της δικαστικής 

οδού, ανεξάρτητα της πιθανότητας είσπραξής τους. Κατά κανόνα η Εταιρεία διεκδικεί δικαστικά 

ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις εφόσον το ύψος της απαίτησης δικαιολογεί το κόστος διεκδίκησης. 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού των απομειώσεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

Υπόλοιπο 31.12.2018 278.162 

Υπόλοιπο 31.12.2019 265.091 

Υπόλοιπο 31.12.2020 265.091 

    Το συγκεκριμένο ποσό αφορά προβλέψεις βραχυπρόθεσμων επισφαλών απαιτήσεων. 

 

Η Εταιρεία  εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει της 

οποίας ο αντίθετος λογαριασμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από πελάτες 

προσδιορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. 

 

Δεν υπήρξαν πρόσθετες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες κατά την 31.12.2020 στην Εταιρεία κατά την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. 

 

     
  

7. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 

(α) Μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 2020 2019 

Δοσμένες εγγυήσεις 

 

600 600 

   

(β) Βραχυπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 2020 2019 

Εμπορικές απαιτήσεις από εσωτερικό 3.394.602 2.975.456 

Εμπορικές απαιτήσεις από εξωτερικό 504.422 543.576 

Επιταγές εισπρακτέες 114.044 89.430 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (σημ.17) 43.325 50.207 

Μείον: Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων (265.091)   (265.091) 

 3.791.302 3.393.578 

   

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο  - 46.433 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 924.129 821.503 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος-λοιποί παρ/μενοι φόροι - - 

Λοιποί χρεώστες 20.577 24.042 

Σύνολο 4.736.008 4.284.956 
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8. Αποθέματα 

 2020 2019 

Εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα 1.951.537 1.857.305 

Υλικά συσκευασίας 2.687 7.278 

Αποθέματα καθ’ οδόν 345.941 46.760 

Σύνολο 2.300.165 1.911.343 

Το κόστος αναλώσεων των αποθεμάτων που βάρυνε την κατάσταση συνολικού εισοδήματος ανέρχεται σε 

20.410.904 € (αντίστοιχα το 2019 ανερχόταν σε € 18.488.505). 

Η Εταιρεία διενεργεί καταστροφές απαξιωμένων αποθεμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στην απογραφή δεν 

υπάρχουν απαξιωμένα αποθέματα. 

 

9. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 

 

 2020 2019 

Διαθέσιμα  στο ταμείο 5.769 4.264 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 3.813.626 3.554.393 

Σύνολο 3.819.395 3.558.657 

 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Ίδρυση  60.500 

Εισφορά περιουσιακών στοιχείων  140.570 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019  201.070 

Κίνηση Χρήσης  - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020  201.070 

 

1. Το Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  ήταν € 60.500 και διαιρείτο σε 60.500 μετοχές. Με την 

από 23-12-2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 140.570 με 

εισφορά ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του Ε.Ο.Ο.Σ. «Όμιλος Δημητριακών ΕΟΟΣ» με έκδοση 

140.570 νέων μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 201.070 και διαιρείται σε 201.070 

μετοχές. 

2. Διαχείριση κεφαλαίου 

Με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως 

ίσχυε έως και την ημερομηνία αναφοράς, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που 

έχουν ως εξής: 

 

α)Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των € 25.000, ολοσχερώς 

καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της. Ανώνυμες εταιρείες που κατά τη θέση σε ισχύ του Ν.4548/2018 

είχαν κεφάλαιο κάτω των € 25.000, οφείλαν το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 να αυξήσουν το 

κεφάλαιό τους σε € 25.000 ή να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής.  

 

 

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του 

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε 

προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου 

μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει 

στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.. 

 

γ) Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για 

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης 

αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Ακόμη, το ελάχιστο μέρισμα 
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ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις προαναφερόμενες 

μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με 

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το παραπάνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις 

εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 80% του εκπροσωπούμενου στη 

συνέλευση κεφαλαίου.  

 

δ) Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους 

στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του 

μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από 

τον Νόμο. 

 

 

3. H Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε 

σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 

 

 

11. Τακτικό Αποθεματικό 
 

31 Δεκεμβρίου 2019 60.864 

Κίνηση χρήσης - 

31 Δεκεμβρίου 2020 60.864 

  

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού, 

το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού 

υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται 

προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό που έχει 

σχηματίσει η εταιρεία ανέρχεται στο 1/3 του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα ειδικά αποθεματικά σε περίπτωση 

διανομής τους φορολογούνται με τον τρέχοντα συντελεστή. 

 

 

12. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι εξοφλητέες εντός τριών μηνών κατά μέσον όρο από την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 2019 

Εμπορικές υποχρεώσεις 3.449.878 2.864.350 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 3.878.885 3.669.451 

Δουλευμένα έξοδα 571.248 240.228 

Λοιποί φόροι 77.681 67.933 

Μισθωτικές υποχρεώσεις 17.078 28.614 

Λοιπές υποχρεώσεις - - 

Σύνολο 7.994.770 6.870.576 
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13. Έξοδα 

2020 

 

  2019  

 
Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Αναλώσεις υλών 20.410.904 - - 20.410.904 18.488.505 - - 18.488.505 

Απόσβεση περιουσιακών στοιχείων - 7.110 10.035 17.145 - 7.110 10.035 17.145 

Ασφάλιστρα - 3.548 17.952 21.500 - 978 14.424 15.402 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων - 29.826 13.027 42.853 - 27.524 13.076 40.600 

Αποθήκευτρα - 595.721 - 595.721 - 572.514 - 572.514 

Έξοδα μεταφορών - 625.993 - 625.993 - 606.133 - 606.133 

Έξοδα ταξιδιών - 1.044 6.119 7.163 - 16.244 25.009 41.253 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης - 6.568.867 - 6.568.867 - 5.863.749 5.895 5.869.644 

Προμήθειες σε τρίτους - 428.073 - 428.073 - 397.903 - 397.903 

Αναλώσιμα υλικά - 98.020 - 98.020 - 74.641 - 74.641 

Χρήσεις δικαιωμάτων - 1.919.390 30.573 1.949.963 - 1.773.222 - 1.773.222 

Λοιπές αμοιβές τρίτων - 1.827.418 1.999.790 3.827.208 - 1.748.307 1.637.949 3.386.256 

Λοιπά - 583.023 (33.870) 549.153 - 643.398 8.198 651.596 

Συνολικό κόστος πωληθέντων, εξόδων 

διοίκησης και διάθεσης 
20.410.904 12.688.033 2.043.626 35.142.563 18.488.505 11.731.723 1.714.586 31.934.814 
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14.  Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος    

 2020 2019 

Τόκοι έξοδα   

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 8.263 17.618 

Τόκοι από βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις  11.070 (158) 

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 19.333 17.460 

 

 

15. Φόρος Εισοδήματος  

 

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4172/2013, ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 24% στο συνολικό 

φορολογητέο εισόδημα για τη χρήση 2020.  

Οι διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Κέρδη ή ζημιές 

που αναφέρονται στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και κατατίθενται ετησίως στις φορολογικές αρχές, μένουν εκκρεμείς 

μέχρι αυτές να ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία της εταιρείας και να οριστικοποιήσουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Οι 

φορολογικές ζημιές κάθε χρήσης που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων της εν λόγω χρήσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής 

φορολογικής νομοθεσίας, ετησίως οι εταιρείες υπολογίζουν προκαταβολή φόρου σε ποσοστό 100% επί του φόρου 

εισοδήματος της χρήσης, ενώ κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, υπερβάλλον ποσό προκαταβολής 

επιστρέφεται στην εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο. 

                      2020                  2019 

Τρέχων φόρος εισοδήματος                   568.923  844.631 

Αναβαλλόμενος φόρος                   (61.214)               60.218 

Διαφορά από έκπτωση φόρου                            -                        - 

Σύνολο 507.709               904.849 

 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας 

τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 

 2020 2019 

Κέρδη προ φόρων  3.364.296 3.712.195 

Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 807.431 890.927 

Διαφορά λόγω αλλαγών στον φορολογικό συντελεστή - 8.864 

Διαφορά φόρου επισφαλών απαιτήσεων - - 

Μόνιμες φορολογικές διαφορές (299.722) 5.058 

Λοιπά - - 

Φόρος 507.709 904.849 

 

Πραγματικός συντελεστής          24%         24% 

 

16. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α 

του ν. 4174/2013 για την χρήση 2020. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020. Αν μέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις  χρήσεις 2011 έως και 2019,  οι σχετικές εκθέσεις 

φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 
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17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι όλες οι εταιρείες του Ομίλου Nestle στο εξωτερικό καθώς επίσης τα μέλη του 

Δ.Σ., η Διοίκηση και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας και όλου του Ομίλου. 

 

(α) Μέτοχοι 2020 2019 

 Πωλήσεις αγαθών 23.646 20.582 

 Πωλήσεις υπηρεσιών                                                                                      

Αγορές υπηρεσιών 

12.000 

3.521.685 

- 

3.272.027 

 Απαιτήσεις  10.732 7.390 

 Υποχρεώσεις  1.883.161 787.642 

 

(β) Εταιρείες του διεθνούς Ομίλου 2020 2019 

 Πωλήσεις υπηρεσιών 203.799 178.987 

 Αγορές αγαθών  18.601.083 15.691.353 

 Αγορές υπηρεσιών 2.252.104 1.991.859 

 Αγορές λοιπών 3.123.140 1.121.995 

 Απαιτήσεις  32.594 42.817 

 Υποχρεώσεις 1.996.504 2.880.609 

 

 

18. Δεσμεύσεις για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων 

 

Τα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 

 

 2020 2019 

Μέχρι ένα έτος 30.480 29.760 

Από ένα έως πέντε έτη 17.922 18.072 

Μετά τα πέντε έτη - - 

Σύνολο 48.402 47.832 

 

 

Ποσά σχετικά με τις μισθώσεις που καταχωρήθηκαν στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

Αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης περιουσιακού στοιχείου     10.034 

Χρηματοοικονομικό κόστος μισθωτικής υποχρέωσης            823 
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19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 7/05/2021 και 

υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία με βάση το νόμο και το καταστατικό έχει δικαίωμα 

να τις τροποποιεί. 

Το ξέσπασμα του κορωνοϊού καθώς και των μεταλλάξεών του, έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική 

δραστηριότητα. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις και λαμβάνει όλα 

τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.  

Δεν έχουν καταγραφεί μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα τα οποία θα επηρέαζαν ουσιωδώς τη 

χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή που θα έπρεπε να αναφερθούν στις σημειώσεις επί των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

20. Αμοιβή ελεγκτών 

Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση ανήλθαν σε € 25.000 και αφορούν τον τακτικό έλεγχο και την έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης. Οι ελεγκτές δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες στην εταιρεία. 

 

Μαρούσι, 7 Μαΐου 2021 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου 
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