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1. Έκθεση Διαχείρισης 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Στην κατωτέρω δήλωση, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:  

 

• Μπακόπουλος Αθανάσιος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

• Ρούμπας Θωμάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

 

υπό της ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία « GLOBALSAT A.E. » (εφεξής «η Εταιρεία») δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την 

παρούσα ότι: 

 

1. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «GLOBALSAT AE» για την χρήση 1/1/2020 

– 31/12/2020, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 

και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, 

2. η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας καθώς και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες 

που αντιμετωπίζει. 

 

 

 

Παλλήνη, 31 Μαρτίου 2021 

 

Ο Πρόεδρος του  O Διευθύνων Σύμβουλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου  Διοικητικού Συμβουλίου  

    
   

   

   
 

  
Αθανάσιος Μπακόπουλος                Θωμάς Ρούμπας 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/-31/12/2020 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας GLOBALSAT ΑΕ  παρουσιάζει την Έκθεσή του επί των 

Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

1.1. Οικονομική πληροφόρηση   

Η πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα: 

 

 

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    31/12/2020 31/12/2019 

Κύκλος εργασιών   79.253.290,52 60.136.594,52 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  
αποτελεσμάτων   1.774.265,64 1.042.191,90 

Κέρδη προ φόρων   767.421,02 425.578,31 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   534.311,59 252.305,95 

        

Τα αποτελέσματα  κατανέμονται σε :       

Μετόχους εταιρείας   534.311,59 252.305,95 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε €   0,32 0,15 

Αποσβέσεις   410.258,09 216.279,31 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)   2.184.523,73 1.258.471,21 

 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε στο ποσό των € 79,3 εκ. ευρώ έναντι των € 60,1 εκ. ευρώ 

της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας  μια αύξηση της τάξεως του 31,8% 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τη χρήση 2020 ανήλθαν στο ποσό των 2.185 

χιλ. ευρώ, έναντι του ποσού των 1.258 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μια μεταβολή 

της τάξεως του 73,6 %. 

Η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθε στο ποσό του 2,92 εκ. ευρώ 

έναντι του ποσού των 2,39 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

Τα ανωτέρω οικονομικά μεγέθη απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και 

αντικατοπτρίζουν την πραγματική οικονομική της κατάσταση. 
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Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020, σας παραθέτουμε τους 

παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες τους οποίους χρησιμοποιεί η διοίκηση 

της Εταιρείας για την παρακολούθηση της ρευστότητας και της αποδοτικότητάς της: 

 

Αριθμοδείκτης Τύπος  2020 2019 

Γενική Ρευστότητα 
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα 

137% 108,71% 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 
Μικτά Κέρδη Χρήσεως 

10,05% 11,90% 
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

Αποδοτικότητα Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη 
26,26% 

 
17,81% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Διάρθρωση Κεφαλαίων 
Ίδια Κεφάλαια 

10% 12% 
Συνολικά Κεφάλαια 

Κέρδη /  ανά Μετοχή 
Σύνολο Καθαρών Κερδών Χρήσεως 

0,32 € 0,15 € 
Μέσος Αριθμός Μετοχών 

 

1.2. Διαχείριση Κινδύνων 

 

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, 

κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών, καθώς και κινδύνους από φυσικές καταστροφές. 

Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι 

κίνδυνοι που αντιμετωπίζει, να εφαρμόζονται έλεγχοι και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου. 

 

1.2.1.  Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα ότι οι πελάτες της Εταιρείας να αποτύχουν να 

εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η Εταιρεία δεν έχει σημαντική 

συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου καθώς το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων της προέρχεται από 

πελάτες που είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Για την αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων,  η Εταιρεία 

έχει συνάψει σύμβαση ασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου με την εταιρεία ATRADIUS και συμβάσεις 

factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής που καλύπτουν το 80% των απαιτήσεων της με τις EUROBANK 

FACTORS. Ταυτόχρονα διενεργείται πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για ζημίες 

σε σχέση με τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζημίες 

απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των δεδομένων συνθηκών ότι θα 

πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. 

Ενηλικίωση εμπορικών απαιτήσεων Εταιρία 

Έως 30 ημέρες 12.471.739,15 

31 έως 90 ημέρες 2.895.143,22 

91 έως 180 ημέρες 1.047.188,70 

180 ημέρες και άνω 2.340.882,71 

Σύνολο 18.754.953,78 

Προβλέψεις – απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων -1.056.017,04 

Σύνολο 17.698.936,74 
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1.2.2. Κίνδυνος αγοράς 

 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές τιμών στην αγορά των εμπορευμάτων της. Για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου αυτού, η εταιρεία θέτει ως βασική προϋπόθεση συνεργασίας με τους προμηθευτές της, τη δέσμευση 

για καταβολή τυχόν διαφορών από αλλαγή τιμών των αποθεμάτων της (stock protection).  Επιπλέον 

βελτίωση των τιμών επιχειρείται, με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μέσω του όγκου των 

προγραμματισμένων της αγορών από τους προμηθευτές της 

 

1.2.3. Κίνδυνος από φυσικές καταστροφές 

 

Προκειμένου η εταιρεία να περιορίσει τον κίνδυνο που προέρχεται από φυσικές καταστροφές συνάπτει 

ασφαλιστήρια συμβόλαια all risk, με σκοπό την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της.  

 

1.2.4. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και δεν διαθέτει σημαντικά στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται 

συναλλαγματικός κίνδυνος λόγω των  διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας άλλων νομισμάτων 

έναντι του ευρώ. 

 

1.2.5. Κίνδυνος Επιτοκίου 

 

Η Εταιρεία, πέραν των καταθέσεων όψεως, δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού.  Ο κίνδυνος επιτοκίων 

προκύπτει κυρίως από τον τραπεζικό δανεισμό σε € που αφορά σε ομολογιακό δάνειο με την εγγύηση που 

παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 («Ταμείο Εγγυοδοσίας») της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. («ΕΑΤ»), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική 

επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς θα επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος δανεισμού.  

Η επίπτωση στα Αποτελέσματα και στα Ίδια Κεφάλαια του της εταιρίας αν τα επιτόκια (Euribor) ήταν κατά 

μέσο όρο κατά 1% υψηλότερα / χαμηλότερα κατά τη διάρκεια του 2020 θα ήταν η εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. € Δάνεια 31.12.2020 
Επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων    

( + / - ) 

Εταιρία 5.250 52,5 
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1.2.6. Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο ενδεχόμενο μη δυνατότητας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στην 

ημερομηνία λήξης των. Η Εταιρία προσπαθεί να διατηρεί επαρκή μετρητά διαθέσιμα για να καλύψει 

βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας.  

Πέραν των ως άνω, η διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει το ταμειακό πρόγραμμα 

ρευστότητας στη βάση των αναμενόμενων ταμειακών εισροών και εκροών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 

την ευθύνη αντιμετώπισης των παραπάνω κινδύνων. 

 

1.3. Εργασιακά θέματα 

 

Η Εταιρεία, δίνει έμφαση στην εφαρμογή ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών, στο υψηλό επίπεδο γνώσης, 

την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και το προσωπικό ήθος των στελεχών της. Τηρεί απαρέγκλιτα τις 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση 

Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς 

 

1.4. Περιβαλλοντικά θέματα 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές 

της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει 

σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις 

ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία 

του περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. 

 

1.5. Προοπτικές για το 2021 

 

Η εξάπλωση της πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2 που έπληξε και την Ελλάδα και τα περιοριστικά μέτρα 

που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση για την διασπορά ιού (lockdown) οδήγησαν μεν σε σημαντικό περιορισμό 

της οικονομικής δραστηριότητας το 2020 σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση και το λιανεμπόριο, αλλά 

διαμόρφωσαν σημαντική αύξηση στην ζήτηση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών  και πληροφορικής.  

Η ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας, που για το 2020 διαμορφώθηκε στο 8,2%, έχει επηρεάσει  και το 

διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών που σε συνδυασμό με την παράταση των περιοριστικών μέτρων λόγω 

έξαρσης της πανδημίας τους τελευταίους μήνες του 2020 και το 1ο τρίμηνο του 2021 συνεχίζει να  επηρεάζει 

πτωτικά την ζήτηση αλλά και την ρευστότητα στην αγορά.  

Η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα και το δίκτυο των πελατών για να καλύψει τις ανάγκες  που η νέα 

πραγματικότητα της πανδημίας έχει δημιουργήσει για τηλεπικοινωνιακά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ( 

τηλεργασία, ηλεκτρονικές πωλήσεις ). 

Η έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού από τις αρχές του έτους τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην 

χώρα μας και η μαζική συμμετοχή του πληθυσμού σε αυτό, αναμένεται να συμβάλει σταδιακά στην μείωση 
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της πίεσης του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς και στην επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας 

στα προ πανδημίας επίπεδα.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος αναμένεται να παρουσιάσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ακολουθώντας την 

αύξηση της ζήτησης όσο και την βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά. Έχοντας ήδη διανύσει το 1ο τρίμηνο 

του έτους, η συνεχιζόμενη πανδημία δεν είχε ουδεμία επίπτωση στην Εταιρεία, η οποία παρουσίασε αύξηση 

των πωλήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα, οι πωλήσεις της εταιρείας για το 2021 προβλέπονται αυξημένες κατά 

10% σε σχέση με το 2020. 

 

 

1.6.  Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη χρήση και επίδραση αυτών στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

 

Τον Μάρτιο του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον Covid-19 πανδημία.   

 

Η εκτίμηση της επίδρασης του Covid-19 

Η συνέχιση της πανδημίας του Covid-19 και η προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού, είχε 

σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Πλήθος επιχειρήσεων ανέστειλαν την 

λειτουργία τους, ενώ εξίσου σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων επλήγη σημαντικά με κάθετη πτώση της 

δραστηριότητας και του κύκλου εργασιών τους.  

Η διοίκηση της εταιρίας έλαβε μια σειρά μέτρων  για την έγκαιρη εκτίμηση του κινδύνου με στόχο την 

θωράκιση της εταιρίας και την διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της δραστηριότητας της.      

Η στρατηγική της εταιρίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον Covid-19 εστιάζεται στα 

εξής:   

 

Υγεία & ασφάλεια εργαζομένων και συνεργατών 

Για την προστασία της υγείας & ασφάλειας τόσο του προσωπικού της όσο και των συνεργατών της, η εταιρία 

προχώρησε στην λήψη μιας σειράς μέτρων τα οποία συνοψίζονται στα εξής: 

➢ Προσωρινός περιορισμός όλων των εταιρικών συναντήσεων και αντικατάσταση τους με 

τηλεδιασκέψεις.  

➢ Παροχή και τοποθέτηση ατομικών μέσων προστασίας και υγιεινής σε εμφανή σημεία της εταιρίας 

(προστατευτικές μάσκες, αντισηπτικά υγρά), εφαρμογή μέτρου απολύμανσης χεριών και 

θερμομέτρησης κατά την είσοδο του προσωπικού στους χώρους εργασίας. 

➢ Απολύμανση των εγκαταστάσεων της εταιρίας από εξειδικευμένα συνεργεία απολυμάνσεων. 

➢ Οργάνωση και ενθάρρυνση εργασίας από το σπίτι όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω της παροχής 

κατάλληλου εξοπλισμού Η/Υ.   

➢ Τακτική διενέργεια rapid test στο προσωπικό που προσέρχεται στους χώρους εργασίας 
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Συνέχιση δραστηριότητας 

Η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22301:2019, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της 

συνέχισης της δραστηριότητας της. Η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα και το δίκτυο των πελατών για να 

καλύψει τις ανάγκες  που η νέα πραγματικότητα της πανδημίας έχει δημιουργήσει για τηλεπικοινωνιακά 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (τηλεργασία, ηλεκτρονικές πωλήσεις). Οι πωλήσεις της εταιρείας για το 2020 

εμφανίζονται αυξημένες  κατά 32% σε σχέση με το 2019 και το EBITDA αυξημένο κατά 74%. 

 

Προστασία Οικονομικής Θέσης & ρευστότητας 

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η εταιρεία διαθέτει επαρκή 

χρηματικά διαθέσιμα και πρόσβαση στις απαραίτητες πιστωτικές γραμμές από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, 

γεγονός που του εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών 

τους επόμενους μήνες. Η εταιρεία έκανε χρήση των μέτρων στήριξης που θέσπισε η Ελληνική Κυβέρνηση 

για τον περιορισμό του μισθολογικού κόστους για τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις ενώ 

προκειμένου να ενισχύσει τα αποθέματα ρευστότητας έλαβε μακροπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση με 

κρατική εγγύηση ύψους 7 εκ Ευρώ που σε συνδυασμό με τα θετικά καθαρά ταμειακά διαθέσιμα προβλέπεται 

να διασφαλίσουν τον απρόσκοπτο εφοδιασμό με εμπορεύματα. 

 

1.7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία συντάξεως 

της παρούσας εκθέσεως διαχειρίσεως 

 

Δεν συνέβη οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός η επίδραση του οποίου να μην έχει συμπεριληφθεί στις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην 

δραστηριότητα και στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ 

 

Παλλήνη, 31 Μαρτίου 2021 

Ακριβές Αντίγραφο από το Πρακτικό του Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ   
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2. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE, 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  GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE 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, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί 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 

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 

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 βάσης 

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 προχωρήσει σ’ 

αυτές τις ενέργειες. 

 

 

 



14 

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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας . 

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

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης 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. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

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

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του N.4548 / 2018 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE και το περιβάλλον 

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

Συμβουλίου. 

 

 

Αθήνα,  21/04/2021 

 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ . ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ 

   

Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 39261 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 

Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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3. Οικονομικές Καταστάσεις 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 Ποσά σε ευρώ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 

Κύκλος εργασιών   79.253.290,52 60.136.594,52 

Κόστος πωλήσεων 10.12 71.291.460,00 52.980.544,03 

Μικτά κέρδη   7.961.830,52 7.156.050,49 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 5.16 32.699,14 39.778,36 

Λοιπά έσοδα  5.16 91.989,89 15.849,50 

Έξοδα διοίκησης 5.17 649.243,80 421.287,94 

Έξοδα διάθεσης 5.17 5.659.300,59 5.598.325,49 

Λοιπά έξοδα 5.17 3.709,52 149.873,03 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  
αποτελεσμάτων   1.774.265,64 1.042.191,90 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.18 1.006.941,18 616.705,09 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.18 96,56 91,50 

Κέρδη προ φόρων συνήθων εργασιών   767.421,02 425.578,31 

Κέρδη προ φόρων   767.421,02 425.578,31 

Φόροι   234.609,00 162.138,80 

Κέρδη μετά από φόρους   532.812,02 263.439,51 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους       

Αναλογιστική ζημία   -9.634,63 0,00 

Λοιπές προσαρμογές απ'ευθείας στην καθαρή θέση   11.134,19 -11.133,56 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   534.311,59 252.305,95 

        

Τα αποτελέσματα  κατανέμονται σε :       

Μετόχους εταιρείας   534.311,59 252.305,95 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε €   0,32 0,15 

Αποσβέσεις   410.258,09 216.279,31 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)   2.184.523,73 1.258.471,21 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

ποσά σε Ευρώ Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο  
Ενσώματα πάγια 10.1  1.033.124,64 1.175.689,78 

Άυλα  10.1  620.960,75 768.998,31 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10.2  31.378,49 28.027,77 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10.9  120.479,96 124.156,90 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   1.805.943,84 2.096.872,76 

Αποθέματα 10.3  2.797.810,98 3.120.249,38 

Απαιτήσεις και προπληρωμές 10.4  17.698.936,74 10.986.087,75 

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 10.5  5.166.245,73 3.221.484,77 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.6  1.493.582,96 141.458,44 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   27.156.576,41 17.469.280,34 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   28.962.520,25 19.566.153,10 

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο   

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 10.10  61.536,62 36.181,62 

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις  10.11  5.250.000,00 0,00 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  926.227,94 1.072.176,78 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   6.237.764,56 1.108.358,40 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.12 16.672.117,13 13.275.329,21 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 10.11 1.400.000,00 0,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.12 1.681.219,27 2.793.868,71 

Τρέχων φόρος 10.17 48.510,92 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   19.801.847,32 16.069.197,92 

Σύνολο υποχρεώσεων (α)   26.039.611,88 17.177.556,32 

Μετοχικό κεφάλαιο 10.7  1.660.000,00 1.660.000,00 

Αποθεματικά 10.8  241.266,05 228.650,75 

Αποτελέσματα εις νέον   1.021.642,32 499.946,03 

Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας (β)   2.922.908,37 2.388.596,78 

Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)       

Σύνολο καθαρής θέσης (δ)= (β) + (γ)   2.922.908,37 2.388.596,78 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)   28.962.520,25 19.566.153,10 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

ποσα σε € 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΙΣ ΝΈΟ ΣΥΝΟΛΟ 

     
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2019 σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ 1.660.000,00 189.650,50 976.640,33 2.826.290,82 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων         

Διανομη μερίσματος από κέρδη προηγούμενων 
χρήσεων 0,00 0,00 -690.000,00 -690.000,00 

Τακτικό αποθεματικό 0,00 39.000,25 -39.000,25 0,00 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1/-
31/12/2019 0,00 0,00 252.305,95 252.305,95 

Σύνολο μεταβολών  0,00 39.000,25 -476.694,30 -437.694,05 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων κατά την 
31/12/2019 1.660.000,00 228.650,75 499.946,04 2.388.596,79 

     
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2020 σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ 1.660.000,00 228.650,75 499.946,04 2.388.596,79 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων         

Τακτικό αποθεματικό 0,00 12.615,30 -12.615,30 0,00 

Λοιπές προσαρμογές 0,00 0,00 1.499,56 1.499,56 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1/-
31/12/2020 0,00 0,00 532.812,02 532.812,02 

Σύνολο μεταβολών  0,00 12.615,30 521.696,29 534.311,59 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων κατά την 
31/12/2020 1.660.000,00 241.266,05 1.021.642,32 2.922.908,37 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Ποσά σε €   2020   2019 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες         

Αποτέλεσμα προ φόρων  767.421,02  425.578,31 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων 

πάγιων  410.258,09  216.279,31 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων  110,47  3.329,63 

Προβλέψεις  109.465,37  101.819,50 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)  1.006.844,62  616.613,59 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης     

Μεταβολή αποθεμάτων  322.438,40  -127.761,98 

Μεταβολή απαιτήσεων  -8.661.361,52  -1.925.859,36 

Μεταβολή υποχρεώσεων  1.752.999,48  1.061.206,71 

Μείον:     

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους  -886.382,12  -589.836,94 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος  0,00  -190.257,23 

Σύνολο  -5.178.206,19  -408.888,46 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) 

παγίων στοιχείων  -119.765,85  -796.216,28 

Τόκοι εισπραχθέντες  96,56  91,50 

Σύνολο  -119.669,29  -796.124,78 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες         

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια  6.650.000,00  0,00 

Μερίσματα πληρωθέντα  0,00  -690.000,00 

Σύνολο  6.650.000,00  -690.000,00 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων         

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα της χρήσης  1.352.124,52  -1.895.013,24 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή 

της περιόδου  141.458,44  2.036.471,68 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 

περιόδου  1.493.582,96  141.458,44 

          

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 20 έως και την σελίδα 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 
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4. Μετάβαση από Ε.Λ.Π. σε Δ.Π.Χ.Α 

4.1. Συμφωνία της Λογιστικής Καθαρής Θέσης της εταιρείας μεταξύ ΕΛΠ και ΔΠΧΑ μετά την πρώτη 

εφαρμογή 31/12/2018 

 

Η εταιρεία συντάσσει για πρώτη φορά τις γενικού σκοπού Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Δ.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Α. που ήταν εν ισχύ κατά την 01.01.2019 κάνοντας και αναδρομική εφαρμογή αυτών 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

   
  1/1/2019  1/1/2018 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν απεικονισθεί     

σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 3.130.412,61   3.619.184,27 

      

Επίδραση από την αποτίμηση των εξόδων εγκατάστασης -5.480,22  -7.207,03 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 96.038,46  90.529,69 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -394.680,02  -370.000,00 

Σύνολο προσαρμογών -304.121,78  -286.677,34 

Επενδυμένα κεφάλαια κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2.826.290,83  3.332.506,93 

        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

      

  31/12/2019  31/12/2018 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου     

(01/01/2019 και 01/01/2018 αντίστοιχα) 2.826.290,83  3.332.506,93 

Διανομή μερισμάτων -690.000,00  

-
1.180.000,00 

Αναλογιστική ζημία     

Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους 252.305,95  673.783,90 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου     

(31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα) 2.388.596,78  2.826.290,83 
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4.2. Συμφωνία των ισολογισμών της εταιρείας μεταξύ ΕΛΠ και ΔΠΧΑ μετά την πρώτη εφαρμογή 

01/01/2018 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Α' ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α 

  

ΕΛΠ 
01/01/2018 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΔΛΠ 

01/01/2018 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο   

Ενσώματα πάγια 83.801,10 15.398,79 99.199,89 

Άυλα  40.920,91 -22.605,82 18.315,09 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17.660,74 0,00 17.660,74 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 90.529,69 90.529,69 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 142.382,75 83.322,66 225.705,41 

Αποθέματα 2.907.831,16 0,00 2.907.831,16 

Απαιτήσεις και προπληρωμές 9.429.695,49 -370.000,00 9.059.695,49 

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 2.868.471,16 0,00 2.868.471,16 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 331.501,80 0,00 331.501,80 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 15.537.499,61 -370.000,00 15.167.499,61 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.679.882,36 -286.677,34 15.393.205,02 

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο   

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 30.160,40 0,00 30.160,40 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 30.160,40 0,00 30.160,40 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.030.537,69 0,00 12.030.537,69 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 12.030.537,69 0,00 12.030.537,69 

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 12.060.698,09 0,00 12.060.698,09 

Μετοχικό κεφάλαιο 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 

Αποθεματικά 164.797,87 0,00 164.797,87 

Αποτελέσματα εις νέον 1.794.386,40 -286.677,34 1.507.709,06 

Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας (β) 3.619.184,27 -286.677,34 3.332.506,93 

Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)       

Σύνολο καθαρής θέσης (δ)= (β) + (γ) 3.619.184,27 -286.677,34 3.332.506,93 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ) 15.679.882,36 -286.677,34 15.393.205,02 
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4.3. Συμφωνία των καθαρών αποτελεσμάτων της εταιρείας μεταξύ ΕΛΠ και ΔΠΧΠ μετά την πρώτη 

εφαρμογή 31/12/2018 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
Δ.Π.Χ.Α 

  ΕΛΠ 
31/12/2018 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΔΛΠ 

31/12/2018 

Κύκλος εργασιών 55.691.160,28 0,00 55.691.160,28 

Κόστος πωλήσεων 49.166.495,67 0,00 49.166.495,67 

Μικτά κέρδη 6.524.664,61 0,00 6.524.664,61 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 38.966,11 0,00 38.966,11 

Έξοδα διοίκησης 403.887,91 -1.036,09 404.924,00 

Έξοδα διάθεσης 4.540.097,77 -690,72 4.540.788,49 

Λοιπά έξοδα 141.801,63 24.680,03 117.121,60 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών  αποτελεσμάτων 1.477.843,41 -22.953,22 1.500.796,63 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 402.327,59 0,00 402.327,59 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 129,53 0,00 129,53 

Κέρδη προ φόρων συνήθων εργασιών 1.075.645,35 -22.953,22 1.098.598,57 

Κέρδη προ φόρων 1.075.645,35 -22.953,22 1.098.598,57 

Φόροι 401.861,45 -5.508,78 407.370,23 

Κέρδη μετά από φόρους 673.783,90 -17.444,44 691.228,34 

       

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 673.783,90 -17.444,44 691.228,34 

       

Τα αποτελέσματα  κατανέμονται σε :      

Μετόχους εταιρείας 673.783,90 -17.444,44 691.228,34 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-
βασικά σε € 0,41 -0,01 0,42 

Αποσβέσεις 31.887,49 -1.726,81 33.614,30 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) 1.509.730,90 -24.680,03 1.534.410,93 
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5. Γενικές πληροφορίες 

 

Η Εταιρεία GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συστάθηκε το 2011  και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) με αριθμό 70824/04/Β/11/030 και στο ΓΕΜΗ με αριθμό 122538101000. Η 

διάρκειά της εταιρείας έχει ορισθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2061 δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προ της λήξεως αυτής.  

 

Έδρα της εταιρείας είναι η Πλουτάρχου 21 στη θέση Βακαλόπουλο - Κάτω Χαρβάτι του δήμου Παλλήνης. 

 

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τους : 

Πρόεδρος: Μπακόπουλος Αθανάσιος, 

Διευθύνων Σύμβουλος: Ρούμπας Θωμάς,  

Μέλος: Βούλγαρης Απόστολος,  

Μέλος: Τζανάκης Νικόλαος, 

Μέλος: Αγραφιώτης Κωνσταντίνος 

 

Η GLOBALSAT είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες – διανομείς προϊόντων τεχνολογίας, οικιακών 

μικροσυσκευών και αυτοματισμού γραφείου στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στη 

διανομή προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και πληροφορικής, ειδών σπιτιού και μικροσυσκευών, εικόνας και 

ήχου, ειδών και εργαλείων κήπου, παιχνιδιών. H εταιρεία συνεργάζεται, σε αρκετές περιπτώσεις και κατ’ 

αποκλειστικότητα, με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων τεχνολογίας, των οποίων τα προϊόντα 

διαθέτει στην ελληνική αγορά και τους τελικούς καταναλωτές της, μέσω του δικτύου συνεργατών της. 

Η GLOBALSAT  αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη των συνεργατών της σε ότι αφορά στις διαδικασίες:  

• Στρατηγικού σχεδιασμού 

• Διαχείριση της προϊοντικής γκάμας 

• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

• Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Marketing  

Η μακροχρόνια συνεργασία της με κατασκευαστές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που έχουν ηγετική θέση 

στην αγορά, η εμπορική και τεχνολογική εξειδίκευση των στελεχών της καθώς και το υψηλό επίπεδο 

υποστήριξης των συνεργατών της έχουν ξεχωρίσει τη GLOBALSAT, με αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται 

και να συνεργάζονται μαζί της κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, αλυσίδες ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών ειδών καθώς και τεχνολογίας στην Ελλάδα. 

  

Επιπλέον η GLOBALSAT παρέχει Β2Β επαγγελματικές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το πορτφόλιο των προτάσεων περιλαμβάνει 

προϊόντα τεχνολογίας όπως κινητή τηλεφωνία, επαγγελματικές οθόνες και τηλεοράσεις, projectors, 

εκτυπωτές και λοιπά περιφερειακά, ξενοδοχειακός εξοπλισμός, τηλεφωνικά κέντρα. 
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Στη χρήση 2019, ο Όμιλος KRISTELCOM, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην 

οποία  ανήκει κατά 100% η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία AVΕ Α.Ε. 

Στόχοι των συγκεκριμένων συνεργασιών είναι η ενδυνάμωση της παρουσίας των brand στο δίκτυο 

συνεργατών της Globalsat  η στρατηγική τοποθέτηση των προϊόντων τους, καθώς και η πλήρης υποστήριξη 

του δικτύου διανομής που διαχειρίζεται η εταιρεία 

 

5.1. Στρατηγική και στόχοι 

 

 Η GLOBALSAT συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων τεχνολογίας παγκοσμίως 

και είτε αντιπροσωπεύει εξ ολοκλήρου τον οίκο στην ελληνική αγορά είτε έχει αναλάβει τη διανομή των 

προϊόντων του. Συνεργάζεται με όλες τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και 

τεχνολογίας καθώς και με τις κορυφαίες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα. 

 

5.1.1. Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό 

 

Η εταιρία μεθοδικά και στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού της εκσυγχρονίζει τον πάγιο 

εξοπλισμό της διαθέτοντας σε ετήσια βάση συγκεκριμένο ποσό επί των κερδών της προς αυτή την 

κατεύθυνση. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επενδύσει περαιτέρω σε μηχανοκίνητο εξοπλισμό, σε 

τεχνολογία αιχμής σε λογισμικό και εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύου. 

 

5.1.2. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 

 

Η SAMSUNG ανανεώνει συνεχώς την γκάμα  των προϊόντων κινητής τηλεφωνίας με wearables, Internet Of 

Things, καθώς επίσης και πλήρη  γκάμα με αξεσουάρ για smartphones & tablets. 

Επιπροσθέτως, η SAMSUNG διαθέτει μία σειρά από επαγγελματικές λύσεις τεχνολογίας, με οθόνες και 

τηλεοράσεις για εταιρείες και ξενοδοχεία. 

Στη LENOVO υπάρχει αφοσίωση στη μετατροπή της εμπειρίας των πελατών της με την τεχνολογία - και 

πώς, και αυτές, αλληλεπιδρούν με τον κόσμο γύρω μας. Αυτό ονομάζεται Intelligent Transformation.  Η 

LENOVO θέτει τη σκηνή για ό, τι είναι δυνατόν με την τεχνολογία που έχει διαμορφωθεί από την 

Augmented Intelligence, ικανή να ενισχύσει και να αυξήσει την ανθρώπινη ικανότητα. 

Η CELLY ιδρύθηκε το 1998 στην Ιταλία και εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή 

αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων. Η εταιρεία έχει επικεντρωθεί πάντα στην ανάπτυξη των προϊόντων με τον 

ιταλικό χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα που χαρακτηρίζει την CELLY.  Η επιτυχία των προϊόντων της, 

η ιταλική φινέτσα και η ταχεία αύξηση του μεριδίου αγοράς της κατέστησαν την Celly ένα από τα κορυφαία 

brand στην κατηγορία αξεσουάρ για smartphones. 

Η GARMIN από την είσοδό της στις κατηγορίες Fitness Tracking και Smartwatches  μέχρι και σήμερα, 

αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα brands στην αγορά. Η GARMIN προσφέρει ευρεία γκάμα 

προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις καθημερινές ανάγκες σε επίπεδο εφαρμογών και μουσικής – καθώς 
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και πιο προηγμένες συσκευές για τους  λάτρεις των πιο απαιτητικών αθλημάτων όπως ορειβασία, 

κολύμβηση, ποδηλασία κλπ. Με επιλογές εξαιρετικής σχεδίασης και υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία, η 

GARMIN στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της. Η GLOBALSAT έχει αναλάβει την διανομή 

και εμπορική διαχείριση της πλήρης γκάμας τεχνολογικών προϊόντων GARMIN στις αλυσίδες Vodafone, 

Κωτσόβολος, Intersport, Coral, σε συνεργασία με την Digital Tracer που είναι ο επίσημος διανομέας του 

brand στην Ελλάδα. 

 

5.1.3. Ανάπτυξη Νέων Αγορών 

 

Η εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα την αέναη προσπάθεια να δημιουργεί νέα δεδομένα. Παρακολουθεί στενά 

τις ανάγκες της αγοράς και προσφέρει λύσεις που υποστηρίζουν τους συνεργάτες της και την αγορά και στις 

νέες αυτές έκτακτες συνθήκες. Υπό το πρίσμα αυτό προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία 

Promobot και διαθέτει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά τους σταθμούς ελέγχου μέτρησης θερμοκρασίας 

σώματος Thermocontrol & Thermocontrol Plus. 

Αναζητώντας συνεχώς νέες λύσεις σε Β2Β προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας, εισέρχεται στον ταχέως 

αναπτυσσόμενο κλάδο της ηλεκτροκίνησης με σκοπό να διευρύνει τον κύκλο των συνεργασιών της και να 

προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις. Για την παροχή λύσεων ηλεκτροκίνησης προχώρησε 

σε στρατηγική συνεργασία με την Blink Europe, την εταιρεία που οδηγεί τις εξελίξεις στην φόρτιση των 

ηλεκτρικών οχημάτων. 

Η εταιρεία σε συνεργασία με την Vodafone  προσφέρει  λύσεις ΙΟΤ σε επαγγελματίες.  

Η GLOBALSAT σε συνεργασία με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας We Energy προσφέρει ανταγωνιστικά 

πακέτα για εταιρείες και ιδιώτε.ς  

Επίσης, ενισχύει την προϊοντική της γκάμα σε ότι αφορά στα αξεσουάρ τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα 

στην κατηγορία της επεκτάσιμης αποθήκευσης και μνήμης μέσω της νέας της συνεργασίας με την PNY 

 

5.1.4. Όραμα της εταιρείας 

«.. Promises kept result accomplished ..»      

 

5.1.5. Διασφάλιση ποιότητας 

 

Πολιτική Ποιότητας της GLOBALSAT είναι: 

Να εξασφαλίζει την συνεργασία των πλέον προηγμένων και καινοτόμων προμηθευτών στον χώρο των 

τηλεπικοινωνιών 

Να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί 

στις παραγγελίες και στις συμβάσεις. 

Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων 

που προκύπτουν από τις συμβάσεις, και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, έχουν προσδιοριστεί 

και εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους. 

Να εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη μετά την πώληση στους πελάτες της. 
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Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων. 

Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης, αλλά και 

τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας. 

Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους 

εκπαιδευτές. 

Να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου 

εξοπλισμού. 

Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της. 

Να εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της 

εταιρείας. 

Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή τους. 

Να επιδιώκει την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας. 

Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρει. 

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες 

που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση 

της εταιρείας στην αγορά που κινείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων - 

μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του.  

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και 

αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωσή της. 

 

5.1.6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη     

 

Μία από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας μας στη GLOBALSAT είναι η δέσμευσή μας στην προώθηση 

της περιβαλλοντικής φροντίδας και η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. 

Πρόθεσή μας είναι να λειτουργούμε με Υπευθυνότητα και να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε όλους τους τομείς 

που δραστηριοποιούμαστε και αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν το 

περιβάλλον, την κοινωνία, τους μετόχους, τους εργαζόμενους δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο. Στην 

προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι ανάγκες μας για ηλεκτρική ενέργεια στις 

κτιριακές μας εγκαταστάσεις καλύπτονται πλήρως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμβάνοντας και τα 

αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά.  

 

6. Βάση  προετοιμασίας για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Η εταιρεία GLOBALSAT ΑΕ (στο εξής ως «η εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις 

μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
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στοιχείο αυτών για την περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020.  

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων με τρόπο ώστε να 

δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των 

αποτελεσμάτων και των ταμειακών της ροών.  

Συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη να: 

- επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια. 

- επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της 

οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών 

ροών της, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία, και να τις εφαρμόζει 

πάγια.  

- διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται. 

- συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€) . 

 

6.1. Συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα 

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

 

Οι Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

6.2. Συγκρίσιμη περίοδος 

 

Η συγκρίσιμη περίοδος που εμφανίζεται  για τα στοιχεία του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης, της καθαρής θέσης και των ταμιακών ροών είναι η 01/01/2019 – 31/12/2019. 

 

  

 

6.3. Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

6.4. Εκτιμήσεις 

 

Οι εκτιμήσεις που έγιναν για την ημερομηνία μετάβασης, έγιναν με βάση τα δεδομένα που ήταν γνωστά 

αυτήν την ημερομηνία.  
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7. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

 

7.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 

7.1.1. Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχτεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους,. 

Όπως περαιτέρω περιγράφεται, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά 

σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ, εφαρµόζοντας το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2018.  Σύµφωνα µε τον Ν. 

4308 / 2014 οι Ελληνικές εταιρείες έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν και προαιρετικά  τα ΔΠΧΑ και 

συνεπώς να ετοιµάζουν τις θεσµικές οικονοµικές τους καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ, μη δυνάμενες, 

όμως, για μια πενταετία να επανέλθουν στη σύνταξη  των οικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα με τα 

ΕΛΠ. Βάσει του ΔΠΧΑ 1 και της προαναφερθείσας Ελληνικής νοµοθεσίας, οι ανωτέρω εταιρείες είναι 

υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ, τουλάχιστον 

για µία χρήση. 

 

7.1.2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 

31η Δεκεμβρίου 2020, στη συνεδρίαση της 31 Μαρτίου 2021. 

 

7.1.3. Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στη 

διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της 

χρήσεως/περιόδου.  Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.  

Πάντως οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να είναι σημαντικές. 

 

7.2. Συναλλαγματικές μετατροπές 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εκφράζονται με χρήση του νομίσματος του 

οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία. Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε 

ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας. Οι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

 

7.3. Ενσώματα πάγια 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες 

για την απόκτηση των στοιχείων. Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, 

καταχωρούνται στα έξοδα. 
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Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

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

ετήσιο ισολογισμό.  Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 

τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Οι αποσβέσεις  των ενσώματων παγίων υπολογίζονται γραμμικά με βάση την ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

 

➢ Κτίρια και τεχνικά έργα: 7 - 25 έτη. 

➢ Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

➢ Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6 -7  έτη. 

➢ Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8 - 9 έτη. 

➢ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 - 10 έτη. 

 

7.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

7.4.1. Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία και παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά, αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης.  

Μεταγενέστερα της απόκτησης αποτιμώνται στο ποσό αυτό, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας τους.  Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί 

να είναι περιορισμένη ή απεριόριστη.  Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων, με περιορισμένη 

ωφέλιμη ζωή αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, με σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης.  

Οι άδειες αποσβένονται μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητάς τους και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι 

τη λήξη της νομικής διάρκειάς τους. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη 

ζωή δεν αποσβένεται. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται.  Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν αναμορφώσεις εφαρμόζονται μελλοντικά. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ζωή, αποσβένονται από την ημερομηνία, κατά την οποία 

είναι διαθέσιμα προς χρήση. 

Μεταγενέστερες δαπάνες επί κεφαλαιοποιηθέντων άυλων περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαιοποιούνται 

μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που ενσωματώνονται στο συγκεκριμένο περιουσιακό 

στοιχείο που αναφέρονται.  Όλες οι άλλες δαπάνες, εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση, τουλάχιστον ετησίως, σε εξατομικευμένο επίπεδο 

ή σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας χρηματοροών στην οποία ανήκουν. 

 

7.4.2. Άδειες λογισμικού 
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Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις.  Οι αποσβέσεις διενεργούνται 

με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται στα 

5 έτη. 

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

γίνονται. 

 

7.5. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία 

μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του 

περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το 

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η 

αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, 

εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο 

αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

 Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αντιστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο 

βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιορισθεί εάν 

δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις.  

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 

αναπροσαρμοσθεί, οπότε η αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής. 

 

7.6. Επενδύσεις  

Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες : 

 

7.6.1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 

καταχωρούμενες στα αποτελέσματα. 

 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με 

σκοπό την κερδοσκοπία συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων. 

 

7.6.2. Απαιτήσεις 

 

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

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

απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση 
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τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλούμενων με 

το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.   

  

7.7. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των 

ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα.  Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων.  Η 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια 

της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

7.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

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

 

7.9. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται 

μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη 

που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνοντα στο κόστος 

κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά 

κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

 

7.10. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στη εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

 

7.11. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

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

στοιχείων και των υποχρεώσεων. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος για την χρήση  έχει προσδιορισθεί με συντελεστή 24%  

 

7.12. Παροχές στο προσωπικό 
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7.12.1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης:  

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των 

μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση 

δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω 

υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές.  

Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην 

επισυναπτόμενη  κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που 

έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. 

Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου 

τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν.  Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, 

αναγνωρίζονται πάνω στη μέση υπολειπόμενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών 

υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, 

κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. 

Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. 

 

7.12.2. Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα 

Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται από Κρατικούς Ασφαλιστικούς Φορείς που αφορούν στον ιδιωτικό 

τομέα (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ) και χορηγούν συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές.  Κάθε 

εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της 

συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία.  Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο 

είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους.  Κατά συνέπεια η 

εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση 

αυτό το πρόγραμμα. 

 

7.13. Κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώματα πάγια 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 

μακροπρόθεσμο παθητικό ως αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με την 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

 

7.14. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και 

λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

7.14.1. Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
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7.14.2. Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με 

το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.  

 

 

7.14.3. Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει των γνωστοποιήσεων των συνεργαζόμενων τραπεζών.  Όταν 

υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό 

τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλουμένων με 

το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης 

(νέας λογιστικής) αξίας. 

 

 

7.14.4. Έσοδα από δικαιώματα 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών 

συμβάσεων. 

 

 

7.15. Μισθώσεις 

Η εταιρεία ως μισθωτής αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις αυτές 

που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός των εξαιρέσεων του προτύπου για τα συμβόλαια 

μίσθωσης με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των δώδεκα μηνών κατά την ημερομηνία αρχικής 

εφαρμογής του προτύπου, για τα συμβόλαια που το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας, 

καθώς και για τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης 

(“modified retrospective approach”), βάσει της οποίας αναγνώρισε:  α) υποχρέωση για μισθώσεις, η οποία 

επιμετρήθηκε ως η παρούσα αξία μέσω της προεξόφλησης των μελλοντικών μισθωμάτων με το διαφορικό 

επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate) που ίσχυε κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του 

προτύπου, και β) δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου (“right-of-use asset”), το οποίο αναγνωρίστηκε 

σε ένα ποσό που ισούται με την αντίστοιχη υποχρέωση για μισθώσεις, αναπροσαρμοσμένο για τις 

προπληρωμές και δεδουλευμένες πληρωμές μισθωμάτων που είχαν αναγνωριστεί στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης στις 31/12/2018. 

 

 

 

 

Η επίδραση (αύξηση / (μείωση)) από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 την 1/1/2019 ήταν η εξής: 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ IFRS 16 1/1/2019 
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Αξία Κτήσης Κτίρια 890.938,10 

Αξία Κτήσης Αυτοκίνητα 346.819,68 

Αξία κτήσης παγίου, Έναρξη 1.237.757,78 

Μακροπρόθεσμο μέρος δανείου, Έναρξη Κτίρια 796.690,83 

Μακροπρόθεσμο μέρος δανείου, Έναρξη Αυτοκίνητα 275.485,94 

Μακροπρόθεσμο μέρος δανείου, Έναρξη 1.072.176,77 

Βραχυπρόθεσμο μέρος δανείου, Έναρξη Κτίρια 94.247,26 

Βραχυπρόθεσμο μέρος δανείου, Αυτοκίνητα 71.333,74 

Βραχυπρόθεσμο μέρος δανείου, Έναρξη 165.581,00 

  

Δεν προέκυψε επίδραση  στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας από την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16.  

Mετά την αρχική αναγνώριση η εταιρεία επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και τα 

αποσβένει με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Αντίστοιχα, επιμετρά τις παραπάνω 

υποχρεώσεις από μισθώσεις και τις αυξομειώνει με βάση την αναγνώριση των σχετικών τόκων και των 

πληρωμών μισθωμάτων.  

Η υιοθέτηση  του Προτύπου την 31.12.2020 είχε επιρροή στους παρακάτω λογαριασμούς: 

 

Ενσώματα πάγια (Δικαιώματα χρήσης)   

Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 1.237.757,78 

Υπόλοιπο 1/1/2019  1.237.757,78 

Λοιπές μεταβολές αξίας κτήσης  0,00 

Προσθήκες 0,00 

Αποσβέσεις 182.648,07 

Υπόλοιπο 31/12/2019  1.055.109,71 

Προσθήκες 62.221,30 

Αποσβέσεις 223.605,31 

Υπόλοιπο 31/12/2020  893.725,70 

  
  

 
 

Αποπληρωμή περιουσιακών στοιχείων με 
δικαίωμα χρήσης 

 

Πληρωμή χρεολυσίου Ακινήτων 95.163,81 

Πληρωμή χρεολυσίου Μεταφορικών Μέσων 
(ΕΙΧ) 

110.960,54 

  
Ποσά περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα 

χρήσης βάσει του ΔΠΧΑ 16 που 
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 

 

Αποσβέσεις Ακινήτων 109.094,46 

Πληρωμή τόκων Ακινήτων 36.836,19 

Ενοίκια Ακινήτων (έξοδα) -132.000,00 
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Αποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων (ΕΙΧ) 114.510,85 

Πληρωμή τόκων Μεταφορικών Μέσων (ΕΙΧ) 12.555,24 

Ενοίκιο Μεταφορικών Μέσων (έξοδα) -123.515,78 

Επίδραση εξόδων 17.480,96 

    

Επίδραση εσόδων 0,00 

  
Συνολική επίδραση στα αποτελέσματα -17.480,96 

 

7.16. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.   

 

8. 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 η 

μεταγενέστερα.  Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

8.1. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

 

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

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

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

πρέπει να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε 

άλλα ΔΠΧΑ. Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, 

υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναδενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι 

κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι 

τροποποιήσεις περιλαμβάνουν παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη 

σημαντικής πληροφορίας. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα 

ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις 

και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των 

ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» Φάση 1η 

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

7 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική αναφορά από τη μεταρρύθμιση 
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των επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου 

αναφοράς με εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες 

εξαιρέσεις στις απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 

39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν 

τις απαιτήσεις υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της 

μεταρρύθμισης του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 

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

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

αντιστάθμισης,  

- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

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

2020.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

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

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

στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας 

επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε 

στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας 

στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται 

οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία 

προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγματα. 

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

πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις μισθωμάτων που σχετίζονται με την επιδημία 

του κορωναϊού 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 

εξέδωσε την 28 Μαΐου 2020 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους 

μισθωτές να μην λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης εάν είναι άμεση συνέπεια 

του COVID-19 και πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τους εκμισθωτές. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 

2020. Πρόωρη εφαρμογή επιτρέπεται, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων ή ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δεν είχαν εγκριθεί προς δημοσίευση την 28 Μαΐου 2020. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια – (Τροποποίηση) αναβολή του ΔΠΧΑ 9 (εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 

2020) 

Με την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής κατά δύο έτη, σε ετήσιες περιόδους 

αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να επιτρέψει χρόνο για την ομαλή 

υιοθέτηση του τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει σε 

περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρμόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον 

τροποποιήθηκε το ΔΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 

Χρηματοοικονομικά Μέσα παράλληλα με το ΔΠΧΑ 17. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων 

αναφοράς» Φάση 2η 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε την «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων 

αναφοράς» - Φάση 2 με τροποποιήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 

χρηματοοικονομικές αναφορές μετά τη μεταρρύθμιση ενός δείκτη αναφοράς επιτοκίου, 

συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασής του με εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς. Οι τροποποιήσεις 

ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, με προγενέστερη εφαρμογή 

να επιτρέπεται. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)  που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 

4. 
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To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης 

και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

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

κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των 

συμβάσεων και  

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

έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

 

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

2023. 

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

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

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

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

οι προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

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

2022.  

 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» -  Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη χρήση 

Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του 

περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που παράχθηκαν κατά 

τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα 

και οι δαπάνες παραγωγής αυτών των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να 

εμφανίζονται μειωτικά στο κόστος κτήσης των παγίων.  

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

2022.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο» 
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Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Τροποποιήσεις στο 

ΔΠΧA 3)» με τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» που ενημερώνουν μια αναφορά στο 

ΔΠΧΑ 3 χωρίς να αλλάξουν τις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου. 

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

2022.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία» - Επαχθείς συμβάσεις-Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον προσδιορισμό του 

κόστους εκπλήρωσης μιας σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύμβαση είναι επαχθής. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 

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

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

χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα 

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

στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. 

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

2022.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις λογιστικών 

πολιτικών 

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 με την 

οποία διευκρίνισε ότι: 

- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8. 

- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές 

πολιτικές είναι σημαντικές όταν μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι 

χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές ανάλογα με τη φύση 

κάποιων συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που 

σχετίζονται με σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικά στο σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις 

χρειάζονται προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική είναι πιο 

χρήσιμη στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την τυποποιημένη 

πληροφορία ή τη σύνοψη των διατάξεων των ΔΠΧΑ.  

- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροφόρηση για 

τις λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σημαντική 

πληροφόρηση για τις λογιστικές πολιτικές. 

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

2023. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη» - 

Ορισμός Λογιστικών εκτιμήσεων 

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 8 με την 

οποία:  

- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

υπόκεινται σε αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους. 

- Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων να αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση 

αυτή η οικονομική οντότητα αναπτύσσει μία λογιστική εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων 

περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τεχνικές 

αποτίμησης και δεδομένα. 

- Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το γεγονός αυτό 

από τη φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι 

μεταβολές στα δεδομένα ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις 

εκτός αν σχετίζονται με διόρθωση λάθους.  

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

2023. 

Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που 

περιέχουν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι 

οποίες εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς -  Πρώτη 

εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρική 
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Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει τις παραγράφους Δ16(α) του ΔΠΧΑ 1 ώστε να 

επιμετρήσει σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά  που αναφέρθηκαν από τη 

μητρική της, τα οποία είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της μητρικής στα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα Αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν εφαρμόζει το τεστ του 

10% της παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν 

μεταξύ της οντότητας (δανειζόμενη) και του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν 

ή εισπράχθηκαν είτε από την οντότητα ή το δανειστή για λογαριασμό άλλου μέρους.  

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - κίνητρα μίσθωσης 

Η τροποποίηση στο Παράδειγμα 13 που συνοδεύει το ΔΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγμα την 

παρουσίαση την αποζημίωση για βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο από τον εκμισθωτή με σκοπό να 

αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τον λογιστικό  χειρισμό των  κινήτρων μίσθωσης που μπορεί 

να προκύψει από τον τρόπο που τα κίνητρα μίσθωσης παρουσιάζονται στο παράδειγμα.  

 

9. Πληροφόρηση κατά κανάλι διανομής 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία διαχωρίζεται σε δύο βασικά κανάλια διανομής: 

 

1. Πωλήσεις Εσωτερικού 

Για την διάθεση των προϊόντων στην εσωτερική αγορά η εταιρεία έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργατών που 

καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η εταιρεία φροντίζει για την συνεχή και αποτελεσματική 

ενημέρωσή, την υποστήριξη και την άμεση εξυπηρέτηση του δικτύου της. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει 

συσταθεί μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων πωλήσεων οι οποίοι σε τακτά χρονικά διαστήματα 

επισκέπτονται τους πελάτες της εταιρίας ανά την Ελλάδα τους ενημερώνουν για τα νέα προϊόντα και τάσεις, 

μελετούν τις ανάγκες τους και προτείνουν λύσεις.   

 

2. Πωλήσεις Εξωτερικού 

Η εταιρία έχει αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα κυρίως στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. 

 

10. Σημειώσεις στις Οικονομικές καταστάσεις 

10.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία & Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

ποσά σε ευρώ Κτίρια 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
ΣΥΝΟΛΟ Άυλα ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

Αξία έναρξης 1/1/2019 25.080,00 19.604,91 150.020,85 194.705,76 60.061,22 254.766,98 
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Προσθήκες 30.654,84 0,00 18.760,05 49.414,89 758.270,42 807.685,31 

Μειώσεις 0,00 15.790,00 451,75 16.241,75 0,00 16.241,75 

Λοιπές προσαρμογές 890.938,10 346.819,68 0,00 1.237.757,78 0,00 1.237.757,78 

Αξία έναρξης 1/1/2020 946.672,94 350.634,59 168.329,15 1.465.636,68 818.331,64 2.283.968,32 

Προσθήκες 23.655,00 60.175,51 27.367,45 111.197,96 8.567,90 119.765,86 

Μειώσεις 0,00 0,00 1.713,72 1.713,72 0,00 1.713,72 

Λοιπές προσαρμογές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 31/12/2019 970.327,94 410.810,10 193.982,88 1.575.120,92 826.899,54 2.402.020,46 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Αξία έναρξης 1/1/2019 11.361,95 10.293,58 68.700,65 90.356,18 42.653,64 133.009,82 

Προσθήκες 3.921,27 182,69 21.655,91 25.759,87 6.679,69 32.439,56 

Μειώσεις 0,00 8.420,63 396,59 8.817,22 0,00 8.817,22 

Λοιπές προσαρμογές 109.094,46 73.553,61 0,00 182.648,07 0,00 182.648,07 

Αξία έναρξης 1/1/2020 124.377,68 75.609,25 89.959,97 289.946,90 49.333,33 339.280,23 

Προσθήκες 114.741,70 114.756,34 24.154,59 253.652,63 156.605,46 410.258,09 

Μειώσεις 0,00 0,00 1.603,25 1.603,25 0,00 1.603,25 

Λοιπές προσαρμογές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 31/12/2020 239.119,38 190.365,59 112.511,31 541.996,28 205.938,79 747.935,07 

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2019 822.295,26 275.025,34 78.369,18 1.175.689,78 768.998,31 1.944.688,09 

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2020 731.208,56 220.444,51 81.471,57 1.033.124,64 620.960,75 1.654.085,39 

 

Η εταιρεία την 1/1/2019 αναγνώρισε Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων (Right-of-Use Assets) 

αξίας € 1.238 χιλ. κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (σημείωση 7.15). 

      

10.2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

  

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Εγγυήσεις μισθωμάτων 26.478,49 23.127,77 

Εγγυήσεις οργανισμών ασφάλειας πιστώσεων 4.900,00 4.900,00 

Σύνολο 31.378,49 28.027,77 

 

 

10.3. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Εμπορεύματα 
2.680.261,74 2.617.958,67 

Προκαταβολές προμηθευτών 
117.549,24 502.290,71 

Σύνολο 
2.797.810,98 3.120.249,38 

Επί των αποθεμάτων δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 
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10.4. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  της Εταιρίας αναλύονται ως παρακάτω: 

 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Πελάτες 
14.581.697,57 8.551.992,50 

Επιταγές μεταχρονολογημένες 
4.152.587,48 3.385.333,19 

Επιταγές σε καθυστέρηση 
20.668,73 20.668,73 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
-1.056.017,04 -971.906,67 

Σύνολο 
17.698.936,74 10.986.087,75 

 

Η επίδραση κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ ( 01/01/2018) στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

ήταν η  απομείωση των απαιτήσεων κατά  370 χιλ. € απ’ ευθείας στην καθαρή θέση, εκ των οποίων 50 χιλ 

€ αφορούν στην επίδραση του ΔΠΧΑ 9.   

 

10.5. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις  της Εταιρίας αναλύονται ως παρακάτω: 

 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Προβλέψεις πιστωτικών έκπτωσης αγορών 
3.111.322,55 2.353.202,45 

Ελληνικό Δημόσιο 
1.425.043,72 196.738,14 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
178.007,86 362.101,23 

Καταθέσεις ενεχυρασμένες 
342,93 100.024,91 

Έξοδα επόμενης χρήσης 
359.237,59 109.067,72 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 
92.291,08 100.350,32 

Σύνολο 
5.166.245,73 3.221.484,77 

 

10.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Ταμείο 
50.815,73 7.575,34 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 
1.442.767,23 133.883,10 

Σύνολο 
1.493.582,96 141.458,44 
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Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα  επιτόκια καταθέσεων 

τραπεζών. 

 

10.7. Μετοχικό κεφάλαιο 

Την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 1.660.000,00 και 

διαιρείται 1.660.000 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία.  Όλες οι 

εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς. 

 

10.8. Αποθεματικά 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Τακτικό Αποθεματικό 
241.266,05 228.650,75 

Σύνολο 
241.266,05 228.650,75 

 

10.8.1. Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να 

σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου 

μετοχικού τους κεφαλαίου.  

 

10.9. Αναβαλλόμενες φορολογικές (απαιτήσεις) / υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται βάσει του συντελεστή 

φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύει κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του 

ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις.  

 

ποσά σε € 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 

Εξοδα εγκατάστασης 
606,77 900,91 0,00 0,00 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
97.500,81 43.835,54 89.209,28 39.739,44 

Συνταξιοδοτικές παροχές 
2.333,51 0,00 0,00 3.751,69 

Απαιτήσεις 
147.748,15 122.911,58 38.500,00 0,00 

Σύνολο 
248.189,24 167.648,03 127.709,28 43.491,13 

 

10.10. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για την 

χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε 193,4 χιλ .€. 
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β) Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις 

απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται  με τις αποδοχές των εργαζόμενων, τη διάρκεια 

υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυσης ή συνταξιοδότησης).  Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται  

ή απολύονται με αιτία, δε δικαιούνται αποζημίωση.  Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας. 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη που 

έγινε την 31η Δεκεμβρίου 2020.   

Η απεικόνιση της καθαρής υποχρέωσης στον Ισολογισμό της εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου 
36.181,62 46.348,99 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας 
12.677,14 0,00 

Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν 
3.733,33 2.380,00 

Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

16.411,19 -12.547,37 

Καθαρή υποχρέωση λήξης περιόδου 
61.536,62 36.181,62 

 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών.  

 

10.11. Δανειακές υποχρεώσεις 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
  

Ομολογιακό δάνειο 
5.250.000,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 
  

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρ. τραπεζικών δανείων 
1.400.000,00 0,00 

Σύνολο 
6.650.000,00 0,00 

 

ποσά σε € < 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Από 1 έως 5 έτη 

Ομολογιακό δάνειο 
1.400.000,00 5.250.000,00 0,00 

Σύνολο 
1.400.000,00 5.250.000,00 0,00 
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Με την από 29/7/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η έκδοση πενταετούς 

κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς συνολικής ονομαστικής αξίας  € 

7.000.000,00, η οποία πραγματοποιήθηκε με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας 

Επιχειρήσεων COVID-19 («Ταμείο Εγγυοδοσίας») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. («ΕΑΤ»), 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό 

Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Εγγυητής του Δανείου είναι η εταιρεία AVE AE. 

 

10.12. Προμηθευτές και συναφείς  υποχρεώσεις 

 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Προμηθευτές 
16.672.117,13 13.275.329,21 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές 
43.438,53 48.267,19 

Πληρωτέοι φόροι 
33.233,33 306.397,47 

Προκαταβολές πελατών 
320.337,94 340.371,41 

Υποχρεωσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 
249.919,48 972.765,48 

Λοιπές υποχρεώσεις 
687.993,03 1.096.639,36 

Προβλέψεις εκπτώσεων πωλήσεων 
5.918,17 14.498,05 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
340.378,79 14.929,75 

Σύνολο 
18.353.336,40 16.069.197,92 

 

10.13. Πωλήσεις & Κόστος πωλήσεων 

 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Πώληση εμπορευμάτων 
78.464.820,25 59.109.160,02 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού 
863,34 1.311,03 

Παροχή Υπηρεσιών 
787.606,93 1.026.123,47 

Σύνολο 
79.253.290,52 60.136.594,52 

 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Κόστος αποθεμάτων 
71.291.460,00 52.980.544,03 

Σύνολο 
71.291.460,00 52.980.544,03 
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10.14. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

Έξοδα Διοίκησης  (ποσά σε €) 31/12/2020 31/12/2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
140.117,54 132.226,21 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
128.264,18 52.212,19 

Παροχές τρίτων 
74.754,00 7.265,53 

Φόροι-Τέλη 
71.085,75 58.767,37 

Διάφορα έξοδα 
95.942,71 105.300,79 

Προβλέψεις 
16.085,56 1.000,00 

Σύνολο χωρίς αποσβέσεις 
526.249,74 356.772,09 

Αποσβέσεις 
122.994,07 64.515,84 

Σύνολο 
649.243,80 421.287,93 

   

   

Έξοδα Διάθεσης  (ποσά σε €) 31/12/2020 31/12/2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
891.260,99 917.882,87 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
206.218,10 180.607,65 

Παροχές τρίτων 
147.852,20 127.645,41 

Φόροι-Τέλη 
60.003,89 84.849,47 

Διάφορα έξοδα 
3.982.591,01 4.013.660,43 

Προβλέψεις 
84.110,37 121.916,19 

Σύνολο χωρίς αποσβέσεις 
5.372.036,56 5.446.562,02 

Αποσβέσεις 
287.264,02 151.763,46 

Σύνολο 
5.659.300,59 5.598.325,49 

   
     

Άλλα έξοδα (ποσά σε €) 31/12/2020 31/12/2019 

Φορολογικά & Ασφαλιστικα πρόστιμα & προαυξήσεις 
0,00 54.204,30 

Συναλλαγματικές διαφορές 2.598,98 2.820,73 

Ζημία εκποίησης παγίων 110,47 3.329,63 

Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 88.517,63 

Διάφορα έξοδα 1.000,07 1.000,74 

Σύνολο  3.709,52 149.873,03 
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Η εταιρεία στην κλειόμενη χρήση, το ποσό των προβλέψεων για επισφαλείς  απαιτήσεις το εμφανίζει στο 

κονδύλι «Έξοδα διάθεσης» αντί του κονδυλίου «Άλλα έξοδα», στο οποίο εμφανιζόταν μέχρι και τη χρήση 

2019. Στη χρήση 2019, το ποσό  που αφορούσε στη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ανερχόταν σε 

117.451,35 € και εμφανιζόταν στο κονδύλι «Άλλα έξοδα» στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 

αυτής. Λόγω της ανωτέρω προσαρμογής , στη συγκρίσιμη  περίοδο 2019 στην κατάσταση αποτελεσμάτων, 

το κονδύλι « Έξοδα διάθεσης» εμφανίζεται αυξημένο κατά το ποσό των 117.451,35 € και το κονδύλι  

« Άλλα έξοδα» ισόποσα μειωμένο.   

 

 

10.15. Λοιπά έσοδα ανά κατηγορία 

 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (ποσά σε €) 31/12/2020 31/12/2019 

Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 
3.388,61 0,00 

Λοιπές υπηρεσίες προς τρίτους 4.902,89 6.720,04 

Eισπρ.εξοδα αποστολης αγαθων 24.407,64 33.058,32 

Σύνολο 32.699,14 39.778,36 

   

   

 Λοιπά έσοδα (ποσά σε €) 31/12/2020 31/12/2019 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ. 

Χρήσεων 
3.733,33 15.632,03 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 88.256,56 217,47 

Σύνολο 91.989,89 15.849,50 

 

10.16. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (Έσοδα – Έξοδα) 

 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 1.006.941,18 
616.705,09 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
96,56 91,50 

Σύνολο 
-1.006.844,62 -616.613,59 

 

10.17. Φόρος εισοδήματος 

 

Σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες  διατάξεις  για τη χρήση 2020 ο συντελεστής φορολογίας είναι 24%. Οι 
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φορολογικές ζημιές, στον βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να  

χρησιμοποιηθούν  για  τον  συμψηφισμό  κερδών  των  πέντε  επόμενων  χρήσεων  που ακολουθούν τη χρήση 

που αφορούν. 

 

 

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Αναβαλλομένη φορολογία  6.719,45 
-28.118,43 

Φορολογία εισοδήματος 
227.889,54 190.257,23 

Σύνολο 
234.608,99 162.138,80 

 

ποσά σε € 31/12/2020 

Φόρος εισοδήματος 
227.889,54 

Μείον: 
 

Φόρος που προκαταβλήθηκε 
179.109,95 

Φόρος που παρακρατήθηκε 
268,67 

Τρέχων Φόρος 
48.510,92 

 

 

10.18. Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  

 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της 

Εταιρίας, με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης εξαιρουμένων των 

τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που αγοράστηκαν από την Εταιρία. 

 

 31/12/2019 31/12/2019 

Καθαρά κέρδη  περιόδου 534.311,59 252.305,95 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών   1.660.000 1.660.000 

    ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  0,32 0,15 

 

11. Λοιπές Πληροφορίες 

11.1. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που 

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

 

11.2. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Η εταιρεία ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 
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καταστάσεις. Υποχρέωση καταρτίσεως αυτών των ενοποιημένων καταστάσεων έχει η ανώτερη μητρική 

εταιρεία com Ltd με έδρα την Κύπρο. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με 

συνδεμένα μέρη και στο τέλος της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από 

και προς συνδεμένα μέρη: 

 

  31/12/2020 31/12/2019 

Σωρευτικές πωλήσεις    

Πωλήσεις αγαθών 9.181,40 40.241,80 

Πωλήσεις υπηρεσιών 4.902,89 6.720,04 

  14.084,29 46.961,84 

Σωρευτικές αγορές    

Αγορές αγαθών 2.039.388,50 577.245,91 

  2.039.388,50 577.245,91 

Παροχές προς τη Διοίκηση    

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές 
παροχές 

119.505,58 121.889,92 

Λοιπές αμοιβές και παροχές 291.387,22 284.409,82 

  410.892,80 406.299,74 

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως   

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 200.000,00 238.220,21 

Λοιπές απαιτήσεις  0,00 

  200.000,00 238.220,21 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως    

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών   173.948,85 163.225,81 

Προκαταβολές πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών  301.893,82 

Λοιπές υποχρεώσεις 249.919,52 1.167.514,68 

  423.868,37 1.632.634,31 

 

 

11.3. Παροχές προς βασικά Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης 

 

ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα 

0,00 20.000,00 

Σε διευθυντικά στελέχη 161.431,66 170.531,17 

Σύνολο 161.431,66 190.531,17 

 

11.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα  που  

προκύπτουν  στα  πλαίσια  της  συνήθους  δραστηριότητας.  Δεν  αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Η ανάλυσή τους έχει ως εξής : 
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 α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμη σύμβαση μίσθωσης που αφορά στην ενοικίαση ακινήτου η 

οποία έληγε, αρχικώς το έτος 2022 και παρατάθηκε έως και το έτος 2027.  

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 

 

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 

Έως 1 έτος 132.000,00 132.000,00 

Από 1 έως και 5 έτη 660.000,00 660.000,00 

Πάνω από 5 έτη 22.000,00 154.000,00 

Σύνολο 814.000,00 946.000,00 

 

β) Εγγυήσεις  

Έχουν εκδοθεί για λογαριασμό της εταιρείας εγγυητικές επιστολές αξίας 3,5 εκ. ευρώ προς τον 

προμηθευτή SAMSUNG ΑΕ με την εγγύηση τρίτων. 

          Για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου έχουν δοθεί ως 

ενέχυρο  332.000 μετοχές της εταιρείας.. 

     γ) Ανέλεγκτες χρήσεις 

 

           Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές.  Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, 

αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς 

έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, 

στιγμή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές 

ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

H εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2017. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2018 έως 2020 

έχουν σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις Σε ενδεχόμενο ελέγχου των χρήσεων αυτών, οι τυχόν   πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

  

11.5. Μερίσματα 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διανέμουν 

κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον 

σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Η μη διανομή μερίσματος, για κερδοφόρες χρήσεις, τελεί 

υπό την έγκριση του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  

Εταιρείας.  
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Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή 

μερίσματος, οπότε δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία 

λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως 

προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του 

κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το 

καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, 

και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν 

πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από 

προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε 

από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της 

κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών 

προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, 

σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 

 

11.6. Χρηματοοικονομικά μέσα 

 

Σε χιλ €       

31.12.2019 Δάνεια και απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία 

αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία τους 

μέσω της 

κατάστασης 

αποτελεσμάτων  Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται  

στην κατάσταση οικονομικής θέσης       

Εμπορικές απαιτήσεις 0 10.986 10.986 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  0 3.221 3.221 

Σύνολο 0 14.207 14.207 

        

Η Εταιρεία       

31.12.2020 Δάνεια και απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία 

αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία τους 

μέσω της 

κατάστασης 

αποτελεσμάτων  Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται  

στην κατάσταση οικονομικής θέσης       

Εμπορικές απαιτήσεις 0 17.699 17.699 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  0 5.166 5.166 

Σύνολο 0 22.865 22.865 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

31.12.2019 

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες 

στην εύλογη αξία τους μέσω 

Λοιπές 

χρηματοοικονομικές Σύνολο 
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της κατάστασης 

αποτελεσμάτων 

υποχρεώσεις 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εμφανίζονται  

στην κατάσταση οικονομικής θέσης       

Εμπορικές υποχρεώσεις 0 13.630 13.630 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.072 2.439 3.511 

Σύνολο 1.072 16.069 17.141 

31.12.2020 

 

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες 

στην εύλογη αξία τους μέσω 

της κατάστασης 

αποτελεσμάτων 

Λοιπές 

χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο 

‘Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εμφανίζονται  

στην κατάσταση οικονομικής θέσης       

Εμπορικές υποχρεώσεις 0 16.672 16.672 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 1.681 1.681 

Σύνολο  18.353 18.353 

 

 

 

 

11.7. Γεγονότα μετά την  ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, που θα έπρεπε να 

αναφερθούν. 

 

Παλλήνη, 31 Μαρτίου 2021 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΩΜΑΣ 

ΡΟΥΜΠΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ 
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Διεύθυνση έδρας Εταιρείας : Πλουτάρχου 21, Παλλήνη, Τ.Κ. 153.51

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122538101000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.  70824/04/Β/11/030

Αρμόδια Αρχή : ΓΕΜΗ 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Πρόεδρος: Μπακόπουλος Αθανάσιος, Διευθύνων Σύμβουλος: Ρούμπας Θωμάς, 

Μέλος: Αγραφιώτης Κωνσταντίνος, Μέλος: Βούλγαρης Απόστολος, Μέλος: Τζανάκης Νικόλαος

Ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) 31 Μαρτίου 2021

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Κουτσουλέντης Βασίλειος

Ελεγκτική εταιρεία : ΣΟΛ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Σύμφωνη γνώμη

31/12/2020 31/12/2019 1/1 - 31/12/2020 1/1 - 31/12/2019

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ έ ς   δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

Ενσώματα πάγια 1.033.124,64 1.175.689,78 Κέρδη προ φόρων 767.421,02 425.578,31

Άυλα 620.960,75 768.998,31 Πλέον / Μείον προσαρμογές για :

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31.378,49 28.027,77 Αποσβέσεις 410.258,09 216.279,31

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 120.479,96 124.156,90 Προβλέψεις/Μη ταμειακά αποτελέσματα 110,47 101.819,50

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.805.943,84 2.096.872,76 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 109.465,37 3.329,63

Αποθέματα 2.797.810,98 3.120.249,38 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.006.844,62 616.613,59

Απαιτήσεις και προπληρωμές 17.698.936,74 10.986.087,75 Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 5.166.245,73 3.221.484,77 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.493.582,96 141.458,44 Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 322.438,40 -127.761,98

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 27.156.576,41 17.469.280,34 Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων -8.661.361,52 -1.925.859,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.962.520,25 19.566.153,10 (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων 1.752.999,48 1.061.206,71

Μείον:

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -886.382,12 -589.836,94

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 61.536,62 36.181,62 Καταβλημένοι φόροι 0,00 -190.257,23

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 5.250.000,00 0,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 926.227,94 1.072.176,78 Σύνολο ειροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -5.178.206,19 -408.888,46

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 6.237.764,56 1.108.358,40 Ε π ε ν δ υ τ ι κ έ ς   δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18.353.336,40 16.069.197,92 (Αγορά)/ Πώληση ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων -119.765,86 -796.216,28

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.400.000,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες 96,56 91,50

Τρέχων φόρος 48.510,92 0,00 Σύνολο ειροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -119.669,30 -796.124,78

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 19.801.847,32 16.069.197,92

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 26.039.611,88 17.177.556,32 Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ έ ς   δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

Μετοχικό κεφάλαιο 1.660.000,00 1.660.000,00 Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια 6.650.000,00

Αποθεματικά 241.266,05 228.650,75 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 -690.000,00

Αποτελέσματα εις νέον 1.021.642,32 499.946,03 Σύνολο ειροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 6.650.000,00 -690.000,00

Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας (β) 2.922.908,37 2.388.596,78

Δικαιώματα μειοψηφίας (γ) 0,00 0,00 Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου 1.352.124,51 -1.895.013,24

Σύνολο καθαρής θέσης (δ)= (β) + (γ) 2.922.908,37 2.388.596,78 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 141.458,44 2.036.471,68

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ) 28.962.520,25 19.566.153,10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.493.582,96 141.458,44

1/1 - 31/12/2020 1/1 - 31/12/2019

Κύκλος εργασιών 79.253.290,52 60.136.594,52

Μικτά κέρδη 7.961.830,52 7.156.050,49

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.774.265,64 1.042.191,90

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.184.523,73 1.258.471,21

Κέρδη προ φόρων 767.421,02 425.578,31

Μείον φόροι 234.609,00 162.138,80

Κέρδη μετά από φόρους  (α) 532.812,03 263.439,51

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) 1.499,56 -11.133,56
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) 534.311,59 252.305,95

Κατανέμονται σε

Μετόχους εταιρείας 534.311,59 252.305,95

Δικαιώματα μειοψηφίας -                             -                             

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε € 0,32 0,15

1/1/2019 1/1/2018

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν απεικονισθεί

σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 3.130.412,61 3.619.184,27

Επίδραση από την αποτίμηση των εξόδων εγκατάστασης -5.480,22 -7.207,03

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 96.038,46 90.529,69

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -394.680,02 -370.000,00

Σύνολο προσαρμογών -304.121,78 -286.677,34

Επενδυμένα κεφάλαια κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2.826.290,83 3.332.506,93

31/12/2020 31/12/2019

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου

(01/01/2020 και 01/01/2019 αντίστοιχα) 2.388.596,78 2.826.290,83 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διανομή μερίσματος και αμοιβων από κέρδη προηγ.χρησεων 0,00 -690.000,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 534.311,59 252.305,95

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(31/12/2020 και 31/12/2019 αντίστοιχα) 2.922.908,37 2.388.596,78

της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση  στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

GLOBALSAT AE

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020  ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(δημοσιευμένα βάσει του ν. 4548/2018, άρθρο 149 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τα παρακάτω  στοιχεία  και πληροφορίες  στοχεύουν  σε  μια  γενική  ενημέρωση  για  την  οικονομική  κατάσταση  και τα  αποτελέσματα  της GLOBALSAT Α.Ε.  Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας κατά την 31/12/2020 και 31/12/2019 ανερχόταν σε 41 και 52 άτομα αντίστοιχα.

2. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με επιμερισμό των κερδών στο συνολικό αριθμό μετοχών.

3. Δεν υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.

4. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2017.

 5. Η Εταιρεία κατά την χρήση 2019 εφάρμοσε για πρώτη φορά τα Διεθνή Προτυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με αναδρομική εφαρμογή απο την 31 

Δεκεμβρίου 2017. Οι διαφοροποιήσεις των προγένεστερα δημοσιευθέντων οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2017 και 2018 λόγω της υιοθέτησης των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΑ αναλύονται στη σημείωση 4.1 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

6. H διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΠΑΛΛΗΝΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ


