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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Στέλιος Κανάκης Α.Β.Ε.Ε 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Στέλιος Κανάκης 

Α.Β.Ε.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 

τις καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας Στέλιος Κανάκης Α.Β.Ε.Ε κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2019, 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 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του 

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

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 

παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

 

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 αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 



 

 

Σελίδα 4 από 34 

 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

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

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 

εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 

διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να 

αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση 

αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

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

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

πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

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

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

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

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

τη διοίκηση.  

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

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

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

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

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

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

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 

του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 

σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

μας. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

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

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

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

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

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

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία “Στέλιος Κανάκης 

Α.Β.Ε.Ε.” και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 10  Μαρτίου 2020 

 

Σεραφείμ Δ. Μακρής 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311 

 

 

 

 

ΣΟΛ Α.Ε. Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

Ενεργητικό Σημ. 31.12.2019 31.12.2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5 5.548.704 5.617.344

Δικαιώματα χρήσης παγίων 6 104.648 0

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 45.106 19.367

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.425 17.985

5.714.883 5.654.696

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 7 2.916.143 3.209.664

Απαιτήσεις από πελάτες 8 6.109.807 6.541.109

Λοιπές απαιτήσεις 9 377.122 142.657

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 10 10.205.326 8.230.388

19.608.398 18.123.819

Σύνολο  ενεργητικού 25.323.281 23.778.515

Μετοχικό κεφάλαιο 11 2.475.000 2.475.000

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 11 458.597 458.597

Λοιπά αποθεματικά 1.509.214 1.509.214

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 17.704.074 15.841.133

Σύνολο καθαρής θέσης 22.146.885 20.283.944

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις  από μισθώσεις leasing 6 58.082 0

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12 158.217 142.022

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων                                                                                              13 420.616 362.981

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 6.793

Λοιπές Προβλέψεις 35.000 35.000

671.914 546.796

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 14 1.961.322 2.423.645

Λοιπές υποχρεώσεις 33.003 68.274

Υποχρεώσεις  από μισθώσεις leasing 6 48.285 0

Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους και εισφορές 15 461.474 455.459

Μερίσματα 398 398

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 2.504.482 2.947.775

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 25.323.281 23.778.515

Υπόλοιπο
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 Note 31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Κύκλος εργασιών 4 19.561.263 20.182.368

Κόστος πωληθέντων 4 , 17 -12.885.627 -13.305.456

Μικτό κέρδος 4 6.675.636 6.876.912

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 16 -3.207.294 -3.264.822

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 16 -1.232.020 -840.131

Άλλα έσοδα (έξοδα) εκμεταλλεύσεως 17 275.037 230.000

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 2.511.359 3.001.959

Χρηματοοικονομικά έσοδα 19.941 19.601

Χρηματοοικονομικά έξοδα 16 -29.890 -21.539

Κέρδη προ φόρων 2.501.410 3.000.021

Φόρος εισοδήματος 18 -608.810 -859.576

Κέρδη μετά από φόρους                                                        (Α) 1.892.600 2.140.445

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημίες):

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση

αποτελεσμάτων:

Αναλογιστικές ζημιές από συνταξιοδοτικά προγράμματα -29.659 -115.517

Μεταβολές αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων 0 0

Σύλολο -29.659 -115.517

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μελλοντικά στην

κατάσταση αποτελεσμάτων:

Κέρδη / (Ζημιές) από αποτίμηση πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου 0 0

Σύλολο                                                                                       (Β) -29.659 -115.517

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β) 1.862.941 2.024.927

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή) 19 0,248 0,270

Έτος που έληξε
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 
 
 

 
 

 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά

Διαφορές 

αναπρ/ρμογής

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 2.475.000 458.597 1.509.214 349.622 15.841.133 20.633.566

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 0 0 0 -349.622 -349.622

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 01.01.19 2.475.000 458.597 1.509.214 0 15.841.133 20.283.944

Αναλογιστικές ζημιές από συνταξιοδοτικά 

προγράμματα 0 0 0 0 -29.659 -29.659

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0

Μερίσματα 0 0 0 0 0 0

Μεταφορά σε / από αποθεματικά 0 0 0 0 0 0

Καθαρά κέρδη έτους 0 0 0 0 1.892.600 1.892.600

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 4.950.000 917.194 3.018.429 0 33.545.207 22.146.885

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά

Διαφορές 

αναπρ/ρμογής

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 4.575.000 458.597 1.397.214 249.074 13.928.206 20.608.091

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 0 0 0 -249.074 0 -249.074

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 01.01.18 4.575.000 458.597 1.397.214 0 13.928.206 20.359.017

Αναλογιστικές ζημιές από συνταξιοδοτικά 

προγράμματα 0 0 0 0 -115.517 -115.517

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -2.100.000 0 0 0 0 -2.100.000

Μερίσματα 0 0 0 0 0 0

Μεταφορά σε / από αποθεματικά 0 0 112.000 0 -112.000 0

Καθαρά κέρδη έτους 0 0 0 0 2.140.445 2.140.445

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018 2.475.000 458.597 1.509.214 0 15.841.133 20.283.944
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
 

 
 

 
 

 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Κέρδη προ φόρων 2.501.410 3.000.021

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων 151.005 107.650

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0 0

Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα) - καθαρά 29.890 21.539

Προβλέψεις και διαφορές αποτιμήσεων 80.000 112.546

Συναλλαγματικές ζημίες / (κέρδη) 0 0

Έσοδα από μερίσματα 0 0

2.762.306 3.241.756

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 293.521 -237.681

Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων 98.455 1.296.287

Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα) - καθαρά -29.890 -21.539

Μείωση (αύξηση) υποχρεώσεων -288.868 -655.054

Πληρωμές για φόρους εισοδήματος -820.793 -914.957

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.014.730 2.708.812

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων -59.733 -58.502

Τόκοι Έσοδα 19.941 19.601

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -39.792 -38.901

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Τόκοι καταβληθέντες 0 0

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας 0 0

Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0 0

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 -2.099.104

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0 -2.099.104

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 1.974.938 570.807

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους 8.230.388 7.659.581

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους 10.205.326 8.230.388

Έτος που έληξε
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» (εφεξής καλούμενη για 

λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ») είναι μία αμιγώς εμπορική εταιρεία, η 

οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εμπορίας και προώθησης πρώτων υλών 

ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού. Το σύνολο των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, διανέμει 

και διακινεί εισάγονται κυρίως από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ιδίως από την Γαλλία, Βέλγιο, 

Γερμανία, Δανία και Ιταλία. Οι εγκαταστάσεις και η έδρα της Εταιρείας ευρίσκονται στον Δήμο 

Αχαρνών Αττικής, οδός Ανεμώνης 4, Τ.Κ. 136 78 και το υποκατάστημά της στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, 

Θεσσαλονίκη Γ. Φάση Ο.Τ. 38, Τ.Κ. 57022. Η Εταιρεία έχει την νομική μορφή της Ανωνύμου 

Εταιρείας, ο αριθμός ΓΕΜΗ αυτής τον οποίο χρησιμοποιεί στο σύνολο των συναλλαγών της είναι 

1422601000, ενώ ο διαδικτυακός της τόπος (εταιρική ιστοσελίδα) που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο 

Γ.Ε.ΜΗ. είναι www.stelioskanakis.gr 
 

Σημειώνεται ότι την 09.10.2019 οι μετοχές της Εταιρείας αφαιρέθηκαν από τα συστήματα 

διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του 

ν. 3371/2005 (και συνακόλουθα έπαυσαν να διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά) , σε συνέχεια 

της με αριθμό 4/854/08.10.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν υποβολής την 29.03.2019 εκ μέρους της αλλοδαπής (νορβηγικής) ιδιωτικής 

μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» 

(εφεξής ο «Προτείνων») προαιρετικής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το ν. 3461/2006, για την 

απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 7.500.000 κοινών, ονομαστικών, αύλων, 

μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,33 € εκάστης, και την επιτυχή ολοκλήρωση 

της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας που δεν είχε 

αποκτήσει στο μεταξύ ο Προτείνων.    

 

2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως. Οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε 

όλα τα έτη εκτός εάν έχει δηλωθεί διαφορετικά 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις 

ταμειακές ροές με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας της παρούσας 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 

http://www.stelioskanakis.gr/
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του ιστορικού κόστους. Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις αναλύονται στην παράγραφο 3 της 

παρούσης. 

 

2.1.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση  

 

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

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή 

μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων καθώς και οι αλλαγές στις 

λογιστικές αρχές  παρατίθεται παρακάτω: 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 

είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 

παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα 

ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής 

να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια 

άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. 

Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 

ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 

συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό 

λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρεία  θα εφαρμόσει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 

κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Βάσει 

αυτής της προσέγγισης, η Εταιρεία  α) θα αναγνωρίσει μια υποχρέωση την οποία θα επιμετρά στην 

παρούσα αξία όπως προκύπτει από την προεξόφληση των μισθωμάτων που απομένουν να πληρωθούν 

με το επιπλέον επιτόκιο δανεισμού που ίσχυε κατά την ημέρα της αρχικής εφαρμογής και β) θα 

αναγνωρίσει ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα ποσό το οποίο θα 

ισούται με την αντίστοιχη υποχρέωση που θα αναγνωριστεί. Μετά την αρχική αναγνώριση, η 

Εταιρεία θα α) θα επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης παγίων και θα τα αποσβένει με σταθερό ρυθμό 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και β) θα επιμετρά την αντίστοιχη υποχρέωση, αυξάνοντας και 

μειώνοντας το ανοιχτό υπόλοιπο με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον τόκο και τις πληρωμές 

μισθωμάτων αντίστοιχα. Τυχόν επίδραση της εφαρμογής του προτύπου θα καταχωρηθεί σαν 

προσαρμογή στα αποτελέσματα εις νέον κατά την 1 Ιανουαρίου 2019, χωρίς να υπάρξει τροποποίηση 

στη συγκριτική πληροφόρηση. Η Εταιρεία επιπλέον θα χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που παρέχεται 

από το πρότυπο αναφορικά με τον προσδιορισμό των μισθώσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα 

εφαρμοστούν τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 σε όλες τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ κατά την 1 

Ιανουαρίου 2019 και είχαν αναγνωρισθεί ως μισθώσεις με βάσει το ΔΛΠ 17 και την ΕΔΔΠΧΑ 4. 

Επιπλέον η Εταιρεία  θα χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις του προτύπου αναφορικά με τις μισθώσεις με 

εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του 

προτύπου και για τις μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας.  

 

H επίδραση του προτύπου σε επίπεδο Εταιρείας περιγράφεται στη σημείωση 6.  
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ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης»  

 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη 

συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και 

καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην 

εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 
 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες 

συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 

καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.  

 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»  

 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική 

αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 

λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου 

του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.  

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»  

 
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 

συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 

προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της 

επιχείρησης αυτής. 

 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»  

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 

προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην 

επιχείρηση αυτή.  
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ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»  

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 

εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

 

IAS 23 «Κόστος δανεισμού»  

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού 

οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το 

στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. 

 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)  

 
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις 

αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που 

βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του 

προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να 

παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα 

προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα 

επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020). 

 

 Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών 

και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις 

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

επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)  

 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 

συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. 

Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις 

διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.1.2 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 

Στην τρέχουσα χρήση η Εταιρεία αποφάσισε την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής αποτίμησης των 

οικοπέδων και κτιρίων από την μέθοδο της εύλογης αξίας στην μέθοδο του ιστορικού κόστους 

κτήσης. Ως εκ τούτου η χρήση 2019 είναι η χρήση της πρώτης εφαρμογής της εν λόγω μεθόδου (του 

ιστορικού κόστους)  και ως ημερομηνία μετάβασης ορίστηκε η 1.1.2019 (31.12.2018). Στην απόφαση 

αυτή συνέβαλλαν λόγοι ομοιογένειας και ομοιομορφίας  των εφαρμοζομένων λογιστικών πολιτικών 

εντός του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα η μητρική εταιρεία «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS», 

ακολουθεί το μοντέλο (μέθοδο)  του ιστορικού κόστους για την παρακολούθηση των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Κτίρια – Οικόπεδα και για τον λόγο αυτό για την διευκόλυνση της 

συνολικής παρακολούθησης εντός Ομίλου προκρίθηκε η μεταβολή της μεθόδου αποτίμησης που 

εφήρμοζε η Εταιρεία  .  

 

Με βάση τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούσε η Εταιρεία, τα οικόπεδα και τα κτίρια, 

παρουσιάζονταν στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην αναπροσαρμοσμένη τους αξία, η οποία 

ήταν η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία αναπροσαρμογής μείον οποιεσδήποτε συσσωρευμένες 

αποσβέσεις. Σημειώνεται ότι επανεκτιμήσεις ελάμβαναν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι λογιστικές αξίες δεν διαφέρουν ουσιωδώς από αυτές που θα 

καθορίζονταν χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά τη λήξη κάθε ετήσιας λογιστικής περιόδου. 

 

Μετά την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής, όλες οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Κτίρια και οικόπεδα» παρουσιάζονται πλέον στο ιστορικό κόστος 

κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Η λογιστική πολιτική που 

ακολουθεί η Εταιρεία από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έπειτα περιγράφεται στην σημείωση 2.3. 

 

Λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής αποτίμησης των οικοπέδων και κτιρίων, η Εταιρεία 

αναπροσάρμοσε τους ακόλουθους λογαριασμούς «Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια» - «Ίδια 

κεφάλαια-Διαφορές αναπροσαρμογής» -  «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις» και τα «Λοιπά 

συνολικά έσοδα» των προηγουμένων ετών όπως παρακάτω.  

 

 
 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 31/12/2018 1/1/2018

Υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική του μοντέλου εύλογης αξίας (δημοσιευμένα) 6.083.507 6.026.136

Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία που καταχωρήθηκε στην Κατάσταση

Αποτελεσμάτων Χρήσης 0 0

Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία που καταχωρήθηκε στην Κατάσταση Συνολικού

Εισοδήματος (Αποθεματικό επανεκτίμησης παγίων) -466.162 -350.808

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων χρήσης 0 0

Αναπροσαρμόσμενο υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική του μοντέλου του ιστορικού 

κτήσης 31/12/2018 και 1/1/2018 αντίστοιχα 5.617.344 5.675.328
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Τέλος, σημειώνεται ότι δεν διενεργήθηκε επανυπολογισμός των αποσβέσεων των κτιρίων της 

προηγούμενης χρήσης λόγω μη σημαντικότητας του ποσού αυτού.  

 

2.2 Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

 (α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς. 

 

 Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καταχωρούνται με βάση το κύριο 

νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και 

το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

  

Ίδια κεφάλαια: 

Διαφορές 

αναπροσαρμογής

Κέρδη 

/ζημίες

Διαφορές 

αναπροσαρμογής

Κέρδη 

/ζημίες

Υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική του μοντέλου της εύλογης αξίας (δημοσιευμένα) 349.622 15.841.133 249.074 13.928.206

Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία που είχε καταχωρηθεί στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων 0 0 0 0

Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία που είχε καταχωρηθεί στην 

 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (αποθεματικό εύλογης αξίας) -466.162 0 -350.808 0

Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναπροσαρμογών των παγίων στην 

εύλογη αξία 116.541 0 101.734 0

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων χρήσης 0 0 0 0

Αναβαλλόμενη φορολογία επί της αναπροσαρμογής των αποσβέσεων 0 0 0 0

Αναπροσαρμόσμενο υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική αποτίμησης των παγίων

βάση του μοντέλου του ιστορικού κόστους κτήσης 0 15.841.133 0 13.928.206

1/1/201831/12/2018

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 31/12/2018 1/1/2018

Υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική του μοντέλου 

της εύλογης αξίας (δημοσιευμένα) 258.563 284.048

Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναπροσαρμογών παγίων στην εύλογη αξία -116.541 -101.734

Αναβαλλόμενη φορολογία επί της αναπροσαρμογή της αξίας πωληθέντων παγίων 0 0

Αναβαλλόμενη φορολογία επί της αναπροσαρμογής των αποσβέσεων χρήσης 0 0

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική του

μοντέλου του ιστορικού κόστους κτήσης 142.022 182.313

31/12/2018 31/12/2018

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

2.140.444 2.125.475

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων χρήσης 0 0

Λοιπές τακτοποιήσεις 0 -8.988

Αποτίμηση σε εύλογη αξία παγίων 0 -122.079

Φόρος εισοδήματος εύλογης αξίας παγίων 0 30.520

2.140.444 2.024.927

Αναπροσαρμόσμενο υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική αποτίμησης 

παγίων του κόστους κτήσης

Αποτελέσματα 

περιόδου

Λοιπά συνολικά 

έσοδα

Υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική αποτίμησης παγίων του μοντέλου 

εύλογης αξίας (δημοσιευμένα)
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Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών ή κατά τη μετατροπή των χρηματικών 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες 

ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού (31.12), αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 

 

2.3 Ενσώματα πάγια  

 
Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν κυρίως οικόπεδα, κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταφορικά 

μέσα και έπιπλα και εξαρτήματα. Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσες δαπάνες για την 

απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων. 
Τα οικόπεδα δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 

την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής: 

 

 
 

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

κάθε ετήσιο ισολογισμό.  

Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων 

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

κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν γίνονται, 

καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης 

2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Λογισμικό  

 

Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Το κόστος των αδειών για 

τη χρήση λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του 

συγκεκριμένου λογισμικού έως ότου να είναι έτοιμο προς χρήση. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά 

τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους (2 έως 5 χρόνια) με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. 

2.5  Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού (31.12), η Εταιρεία εκτιμά κατά πόσον υφίστανται ενδείξεις 

απομείωσης. Εάν υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση ή εάν απαιτείται ετήσιος έλεγχος απομείωσης 

του παγίου, τότε υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία του. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως ή και 

Κτίρια  45-55 έτη

Μηχανήματα 8-10 έτη

Αυτοκίνητα  8-10 έτη

Λοιπός εξοπλισμός  5-7 έτη
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συχνότερα εάν υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα και ενδείξεις τα οποία να υποδεικνύουν πιθανή 

απομείωση των στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει 

την ανακτήσιμη αξία του 

2.6 Κρατικές επιχορηγήσεις  

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει επαρκής βεβαιότητα 

ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις. 

Επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται σαν κρατικές 

επιχορηγήσεις επομένων περιόδων και συμπεριλαμβάνονται στους «Προμηθευτές και λοιπές 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις». Μεταγενέστερα πιστώνονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια 

της ωφέλιμης ζωής των παγίων που αναφέρονται σε άμεση σχέση με τις αποσβέσεις του 

συγκεκριμένου παγίου. 

2.7 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού 

όρου. 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 πώλησης όπου συντρέχει 

περίπτωση.  

2.8 Εμπορικές απαιτήσεις 

 
 Οι απαιτήσεις από πελάτες με πίστωση, συνήθως από 1 έως 120 μέρες, αρχικά καταχωρούνται στην 

εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των προβλέψεων απομείωσης. Οι εμπορικές απαιτήσεις 

περιλαμβάνουν συναλλαγματικές και γραμμάτια εισπρακτέα από τους πελάτες. Σχετικά με τις μη 

επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 

και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιεί πίνακα με τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που 

αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής 

οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι επισφαλείς απαιτήσεις 

αξιολογούνται μία προς μία για τον υπολογισμό της σχετικής πρόβλεψης. Το ποσό της πρόβλεψης 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. 

2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

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

προθεσμίας, καθώς και άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις οι οποίες είναι ρευστοποιήσιμες εντός 

περιόδου που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.  
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2.10  Μετοχικό κεφάλαιο  

 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση 

μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, και μειώνονται από το 

κόστος έκδοσης. 

2.11 Δανεισμός  

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα που 

προκύπτουν από την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (αφαιρουμένων των σχετικών 

εξόδων) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού 

βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

2.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος όπου και χρησιμοποιείται η 

μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η 

πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

2.13 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

 

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. 

Το έξοδο/έσοδο φόρου για τη περίοδο είναι ο φόρος που υπολογίζεται στο φορολογητέο αποτέλεσμα 

της περιόδου βάσει του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή στην κάθε χώρα/δικαιοδοσία στην οποία 

έχει παρουσία η Εταιρεία, προσαρμοσμένο στις μεταβολές στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

ή υποχρέωση που αφορούν προσωρινές διαφορές ή μη χρησιμοποιημένες φορολογικές ζημιές, καθώς 

και επιπλέον φόροι προηγούμενων χρήσεων. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση Συνολικών 

Εισοδημάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στα Ίδια 

Κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια.  

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιμετρώνται στο ποσό το οποίο αναμένεται 

να ανακτηθεί ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. 
 

2.14 Παροχές στο προσωπικό 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών  

Όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι υπάλληλοι και οι 

εργάτες δικαιούνται κατά τη συνταξιοδότησή τους να λάβουν ποσό καθοριζόμενο με βάση τις 

αποδοχές τους και το χρόνο εργασίας τους. Τέτοια προγράμματα θεωρούνται προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό για τα προγράμματα 

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

την ημερομηνία ισολογισμού, μειωμένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
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προγράμματος. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit 

method).  

 

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των 

μελλοντικών χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων 

υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικών ομολόγων που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα με τις 

πληρωμές των εισφορών και έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.  

 

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών το οποίο 

αναγνωρίζεται στη κατάσταση αποτελεσμάτων στις συνταξιοδοτικές παροχές, εκτός αν έχει ήδη 

συμπεριληφθεί στο κόστος κάποιου περιουσιακού στοιχείου, αντιπροσωπεύει την αύξηση της 

σχετικής υποχρέωσης όπως αυτή προκύπτει από την απασχόληση των εργαζόμενων την τρέχουσα 

περίοδο, τις περικοπές των καθορισμένων παροχών και τους διακανονισμούς. Τα αναλογιστικά κέρδη 

ή ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές παραδοχές 

χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια, στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία 

προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

2.15 Προβλέψεις  

Προβλέψεις  για έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις γίνονται όταν η Εταιρεία έχει νομικές 

ή άλλες συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, είναι πιθανόν να 

χρειασθούν μελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και τα σχετικά ποσά 

μπορούν να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν 

πρόστιμα λόγω τερματισμού συμβάσεων μισθώσεων και αμοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

εργαζομένων. Προβλέψεις δεν μπορεί να γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. Οι 

προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της Διοίκησης και αφορούν 

στη δαπάνη που θα χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. Ο συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αντικατοπτρίζει τις 

συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία του χρήματος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές με 

την υποχρέωση. 

 

2.16 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 

(α)  Πωλήσεις αγαθών στη χονδρική αγορά  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο όταν εκπληρώνει μια συμβατική υποχρέωση προς τον εκάστοτε 

πελάτη με την παράδοση αγαθού (που ταυτίζεται με το χρόνο που ο έλεγχος επί του αγαθού περνάει 

στον πελάτη). Εάν μία σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερες από μια συμβατικές υποχρεώσεις η 

συνολική αξία της σύμβασης επιμερίζεται στις επιμέρους υποχρεώσεις με βάση τις επιμέρους αξίες 

πώλησης. Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται είναι το ποσό που έχει επιμεριστεί στην αντίστοιχη 

συμβατική υποχρέωση που εκπληρώθηκε, με βάση το αντίτιμο που αναμένει να λάβει σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης. 
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Παροχή υπηρεσιών  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο εκείνη στην οποία παρέχεται η 

υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας στον πελάτη σε σχέση πάντα και με το βαθμό 

ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας ως ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που έχουν 

συμφωνηθεί.  

 

Μεταβλητό αντίτιμο  

Εάν το αντίτιμο που έχει συμφωνηθεί στα πλαίσια της σύμβασης περιλαμβάνει και μεταβλητό τμήμα, 

η Εταιρεία αναγνωρίζει το ποσό αυτό σαν έσοδο, στο βαθμό που δεν είναι σημαντικά πιθανό το ποσό 

αυτό να αντιλογιστεί στο μέλλον.  

 

Δικαιώματα εκπτώσεων  

Η Εταιρεία παρέχει δικαιώματα εκπτώσεων στους πελάτες της βάσει όρων που προσδιορίζονται στις 

σχετικές συμβάσεις. Τα δικαιώματα για εκπτώσεις με βάση τον όγκο των πωλήσεων, αξιολογούνται 

από την Εταιρεία, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν αποτελούν ουσιώδη δικαιώματα τα οποία ο 

πελάτης δεν θα αποκτούσε εάν δεν είχε συνάψει τη συγκεκριμένη σύμβαση. Για όλα αυτά τα 

δικαιώματα ο Όμιλος αξιολογεί την πιθανότητα εξάσκησής τους και στη συνέχεια το μέρος του 

εσόδου το οποίο αναλογεί στο συγκεκριμένο δικαίωμα αναγνωρίζεται όταν το δικαίωμα είτε 

εξασκηθεί είτε λήξει. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου η Εταιρεία κατέληξε ότι οι 

εκπτώσεις επί του όγκου των πωλήσεων δημιουργούν δικαίωμα το οποίο πρέπει να αναγνωρίζεται με 

την πάροδο του χρόνου, μέχρι του σημείο που είτε θα εξασκηθεί, είτε θα λήξει. Η Εταιρεία παρέχει 

στους πελάτες εκπτώσεις επί του όγκου πωλήσεων με βάση τα όρια που καθορίζονται στις μεταξύ 

τους συμβάσεις. Όλες αυτές οι εκπτώσεις λογιστικοποιούνται εντός του οικονομικού έτους.  

 

(β) Έσοδα από τόκους  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση τo χρόνο και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται 

στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο όπου η έκπτωση κατανέμεται 

σαν έσοδο από τόκους.  

 

(γ) Έσοδα από μερίσματα  

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

2.17 Μισθώσεις 

 

 Η Εταιρεία προσδιορίζει για κάθε σχετική συμφωνία στην οποία προβαίνει κατά πόσον είναι ή 

εμπερικλείει συμφωνία μίσθωσης αξιολογώντας την ουσία της. Μια συμφωνία είναι ή εμπερικλείει 

μίσθωση εάν παρέχει δικαίωμα χρήσης παγίου ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτό το πάγιο ή τα 

πάγια δεν προσδιορίζονται ξεκάθαρα σε αυτή. 

 
Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής  

 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και οφέλη της 

ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του 
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παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται 

μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα 

σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 

από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στα «Δάνεια». Το μέρος του 

κόστους χρηματοδότησης της μίσθωσης που αντιστοιχεί σε τόκους αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με τρόπο που να συνεπάγεται σταθερό επιτόκιο στο υπόλοιπο 

της υποχρέωσης στην κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της 

διάρκειας μίσθωσής τους. Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
 

Μισθώσεις όπου ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων και των ωφελειών της ιδιοκτησίας διατηρούνται 

από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για 

λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 

2.18 Διανομή μερισμάτων  

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία τα μερίσματα ανακοινώθηκαν και η διανομή 

εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Τα ενδιάμεσα μερίσματα τα οποία έχουν προταθεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζονται στις υποχρεώσεις κατά το χρόνο πρότασής τους. 

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις  

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμώνται και βασίζονται στην εμπειρία του 

παρελθόντος, όπως αυτή προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους 

παράγοντες περιλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 

υπό τις παρούσες συνθήκες. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το 

μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ’ ορισμού σπάνια ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι 

εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία 

των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στην επόμενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. 

 

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές   

 

 Προβλέψεις για Φόρο εισοδήματος 

 Προβλέψεις αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εμπορικών απαιτήσεων 
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4. Πληροφόρηση κατά τομέα  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Διαθέτει τα 

εμπορεύματά της μέσω δικού της δικτύου διανομής στον Νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης  και μέσω 

αντιπροσώπων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι πωλήσεις της Εταιρείας μέσω ιδίου δικτύου και 

χονδρέμπορων έχουν ως εξής: 

 

 

 
 
 

 

Οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιφέρεια έχουν ως εξής. 

 

 

 
 

  

Χρήση 2019 Πωλήσεις Κόστος Μικτό κέρδος Ποσοστό

Πωλήσεις χονδρικής 4.813.844 3.200.186 1.613.658 33,5%

Πωλήσεις δικτύου 14.747.419 9.685.441 5.061.978 34,3%

Σύνολο 19.561.263 12.885.627 6.675.636 34,1%

Χρήση 2018 Πωλήσεις Κόστος Μικτό κέρδος Ποσοστό

Πωλήσεις χονδρικής 5.226.933 3.472.501 1.754.432 33,6%

Πωλήσεις δικτύου 14.955.435 9.832.955 5.122.480 34,3%

Σύνολο 20.182.368 13.305.456 6.876.912 34,1%

Χρήση 2019 Χρήση 2018

Πωλήσεις εξωτερικού 1.078.831 1.149.880

Πωλήσεις εσωτερικού 18.482.432 19.032.488

Σύνολο 19.561.263 20.182.368
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5  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία.   

 

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων στοιχείων.  

 

 

 
 

Στην τρέχουσα χρήση η Εταιρεία αποφάσισε την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής αποτίμησης των 

οικοπέδων και κτιρίων από την μέθοδο της εύλογης αξίας στην μέθοδο του ιστορικού κόστους 

κτήσης. Ως εκ τούτου η χρήση 2019 είναι η χρήση της πρώτης εφαρμογής της εν λόγω μεθόδου (του 

ιστορικού κόστους κτήσης )  και ως ημερομηνία μετάβασης ορίστηκε η 1.1.2019 (31.12.2018). 

Σημειώνεται ότι στην απόφαση αυτή συνέβαλλαν λόγοι ομοιογένειας  και ομοιομορφίας των 

εφαρμοζομένων λογιστικών πολιτικών εντός του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα,  η μητρική εταιρεία  

«ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» ακολουθεί το μοντέλο (μέθοδο)  του ιστορικού κόστους για 

την παρακολούθηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες «Κτίρια – Οικόπεδα» και 

Κόστος Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλ/σμός

Μεταφ/κά  

μέσα Έπιπλα Ακ/ποιήσεις Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 2.876.431 2.869.023 609.722 922.793 947.109 106.112 8.331.190

Προσθήκες 0 0 6.500 25.982 5.520 2.500 40.502

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία -23.780 145.859 0 0 0 0 122.079

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0 -139.179 0 0 0 0 -139.179

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 2.852.651 2.875.703 616.222 948.775 952.629 108.612 8.354.592

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 0 119.539 590.003 675.612 919.901 0 2.305.055

Αποσβέσεις 0 43.314 5.426 45.367 11.103 0 105.210

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 0 0 0 0 0 0 0

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0 -139.179 0 0 0 0 -139.179

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 0 23.673 595.429 720.979 931.005 0 2.271.086

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 2.852.651 2.852.030 20.793 227.796 21.625 108.612 6.083.507

Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης -62.008 -404.154 0 0 0 0 -466.162

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 2.790.643 2.447.876 20.793 227.796 21.625 108.612 5.617.344

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 2.790.643 2.471.549 616.222 948.775 952.629 108.612 7.888.430

Προσθήκες 12.026 0 0 0 17.132 0 29.158

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 0 0 0 0 0 0 0

Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης 0 0 0 0 0 0 0

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 2.802.669 2.471.549 616.222 948.775 969.761 108.612 7.917.588

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 0 23.673 595.429 720.979 931.005 0 2.271.086

Αποσβέσεις 0 37.312 5.029 43.778 11.679 0 97.798

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 0 0 0 0 0 0 0

Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης 0 0 0 0 0 0 0

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 0 60.986 600.459 764.756 942.684 0 2.368.884

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 2.802.669 2.410.564 15.764 184.018 27.077 108.612 5.548.704



 
Στέλιος Κανάκης Α.Β.Ε.Ε.  

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

 για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019  

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

Σελίδα 24 από 34 

 

 

για τον λόγο αυτό αποφασίσθηκε η αλλαγή αυτή της μεθόδου αποτίμησης που εφήρμοζε η Εταιρεία.  

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου 

είδους δεσμεύσεις και περιορισμοί. Αναφορικά με την αποτίμηση των γηπέδων-κτιρίων βλέπε στην 

σημείωση 2.3 

6. Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το 

οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 

συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό 

στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας.  

H Εταιρεία εφαρμόζει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας 

την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η Εταιρεία  

α) αναγνωρίζει μια υποχρέωση την οποία επιμετρά στην παρούσα αξία όπως προκύπτει από την 

προεξόφληση των μισθωμάτων που απομένουν να πληρωθούν με το επιτόκιο δανεισμού που ίσχυε 

κατά την ημέρα της αρχικής εφαρμογής και  

β) αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα ποσό το οποίο 

ισούται με την αντίστοιχη υποχρέωση που θα αναγνωριστεί. Μετά την αρχική αναγνώριση, η 

Εταιρεία: 

α) θα επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης παγίων και θα τα αποσβένει με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μίσθωσης και  

β) θα επιμετρά την αντίστοιχη υποχρέωση, αυξάνοντας και μειώνοντας το ανοιχτό υπόλοιπο με 

τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον τόκο και τις πληρωμές μισθωμάτων αντίστοιχα  

 

Λογιστικός Χειρισμός  

 

Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία εφάρμοσε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις 

μισθώσεις. 

 

 Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις αυτές 

που προηγουμένως ταξινομούνται ως λειτουργικές εκτός από τις μισθώσεις χαμηλής αξίας. 

 

 Η υποχρέωση μίσθωσης αναγνωρίστηκε ως η παρούσα αξία υπολειπόμενων πληρωμών, 

προεξοφλημένης με το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού κατά την ημερομηνία της αρχικής 

εφαρμογής.  

 

 Η Εταιρεία εφάρμοσε τις πρακτικές διευκόλυνσης όπως παρακάτω:  

 

 Χρησιμοποίησε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για τις μισθώσεις το οποίο 

προσδιορίστηκε με βάση το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

αυξημένο με τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

 Αξιολόγησε, με βάση την προγενέστερη εμπειρία, τη διάρκεια των μισθώσεων των οποίων η 

σύμβαση περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λύσης. 
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Παρακάτω παρατίθενται οι νέες λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 

16, που ισχύουν από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής:  

 

Δικαίωμα χρήσης παγίων  

 

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

το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προ χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρώνται 

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

προσαρμοσμένο κατά την επιμέτρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων μισθώσεων. Τα δικαιώματα 

χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.  

 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 

 

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

παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Μεταγενέστερα 

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

και μειώνεται με τις πληρωμές μισθωμάτων που πραγματοποιούνται.  

 

 

 

Αξία κτήσης Μηχ/τα

Μετ/κά 

μέσα Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.19 0 153.019 153.019

Προσθήκες 0 0 0

Τροποποιήσεις 0 0 0

Υπόλοιπο 31.12.19 0 153.019 153.019

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.19 0 0 0

Αποσβέσεις περιόδου 0 48.371 48.371

Υπόλοιπο 31.12.19 0 48.371 48.371

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 0 104.648 104.648

Υποχρέωση μισθώσεων Μηχ/τα

Μετ/κά 

μέσα Σύνολο

Μακροχρόνια υποχρέωση

Υπόλοιπο 01.01.19 0 58.082 58.082

Πληρωμές περιόδου 0 0 0

Υπόλοιπο 31.12.19 0 58.082 58.082

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση

Υπόλοιπο 01.01.19 0 94.937 94.937

Τόκοι περιόδου 0 5.356 5.356

Πληρωμές περιόδου 0 -52.008 -52.008

Υπόλοιπο 31.12.19 0 48.285 48.285
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7. Αποθέματα 

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεμάτων κατά την 31.12.2019 και την 31.12.2018 

αντίστοιχα: 

 

 
 

Σημειώνεται ότι το κόστος των αποθεμάτων, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων,  

ανήλθε σε € 12.834.182 (2018 € 13.255.054) 

 

8. Απαιτήσεις από πελάτες 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από πελάτες αναλύονται ως εξής: 

 

 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες με βάση την ληκτότητα 

αυτών: 

 

 
 

 

Η ανάλυση της παλαιότητας των ληξιπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων, έχει ως ακολούθως: 

 

 
 
 
 
  

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Αποθέματα 2.632.329 2.903.662

Αγορές υπό παραλαβή 283.814 306.002

Σύνολο 2.916.143 3.209.664

Υπόλοιπο

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Πελάτες 7.402.354 7.753.655

 - Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -1.292.546 -1.212.546

Υπόλοιπο 6.109.807 6.541.109

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Μη ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα 4.821.561 6.389.339

Ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα 2.580.793 1.364.316

Σύνολο υπολοίπων πελατών 7.402.354 7.753.655

Υπόλοιπο

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Εως 30 ημέρες 624.621 96.192

30 - 90 ημέρες 462.789 73.341

Πάνω από 90 ημέρες 1.493.383 1.194.783

Σύνολο ληξιπροθέσμων υπολοίπων πελατών 2.580.793 1.364.316

Υπόλοιπο
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Σημειώνεται ότι η Εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου 2018,  εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση 

του ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 

απαιτήσεών της. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο απομείωσης των 

απαιτήσεων χρησιμοποιώντας πίνακα με βάσει τον οποίο υπολογίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημιές.  

 

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

 

 

 

9. Λοιπές απαιτήσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

 

10. Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  

 

Τα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

 

  

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 1.212.546 1.116.756

Χρεώσεις / (Πιστώσεις) στο λογαριασμό αποτελεσμάτων:

 - Προσθήκες 80.000 95.790

 - Ποσά που έχουν αντιλογισθεί 0 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.292.546 1.212.546

Υπόλοιπο

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 252.475 10.573

Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα χρήσης εισπρακτέα 124.648 96.770

Λοιπές απαιτήσεις 0 35.314

Σύνολο 377.122 142.657

Υπόλοιπο

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Καταθέσεις σε τράπεζες 10.136.910 8.093.498

Μετρητά 68.415 136.890

Σύνολο 10.205.326 8.230.388

Υπόλοιπο
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11. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι ίδιο με τις μετοχές που έχουν εκδοθεί και διατεθεί σε 

μετόχους και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της Εταιρείας είναι € 

0,33 (31 Δεκεμβρίου 2018: € 0,33).  

 

 
 

12. Αναβαλλόμενη φορολογία  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν 

στην ίδια φορολογική αρχή. Η μεταβολή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης/ (υποχρέωσης) 

είναι η εξής: 

 

 
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος αναφέρεται στις πιο κάτω κατηγορίες:  

 

 
 

  

Αριθμός 

μετοχών

Μετοχικό 

κεφάλαιο Σύνολο

 31 Δεκεμβρίου 2018 7.500.000 2.475.000 2.475.000

 31 Δεκεμβρίου 2019 7.500.000 2.475.000 2.475.000

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Υπόλοιπο αρχής έτους 142.022 284.048

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 0 -116.541

Aποτελέσματα χρήσης 25.560 -16.975

Κινήσεις στην καθαρή θέση -9.366 -8.510

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 158.217 142.022

Υπόλοιπο

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 331.525 319.357

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού -100.517 -90.296

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -73.015 -87.039

Άλλες διαφορές 223 0

Σύνολο 158.217 142.022

Υπόλοιπο
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13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει πώς τα ποσά που σχετίζονται με τις συνταξιοδοτικές παροχές της 

Εταιρείας έχουν καταχωρηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:  

 

 

14. Προμηθευτές  

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

15. Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους - εισφορές  

Τα υπόλοιπα των λοιπών φόρων και εισφορών αναλύονται ως εξής: 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 362.981 188.676

Αναλογιστικές ζημιές 39.025 154.023

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 12.440 17.451

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.171 2.830

Υπόλοιπο λήξης 420.616 362.981

Υπόλοιπο

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Επιτόκιο προεξόφλησης 0,70% 1,70%

Μελλοντική αύξηση μισθών 2,00% 2,00%

Πληθωρισμός 1,70% 1,75%

Υπόλοιπο

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Προμηθευτές 936.561 747.473

Επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα 1.024.761 1.676.171

Λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 0 0

Σύνολο 1.961.322 2.423.645

Υπόλοιπο

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Υποχρεώσεις για φόρους (πλήν φόρου εισ/τος) 345.706 341.858

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 115.768 113.601

Λοιπές υποχρεώσεις 0 0

Σύνολο 461.474 455.459

Υπόλοιπο
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16. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας και η κατανομή αυτών στις λειτουργίες έχει ως ακολούθως: 

 

17. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης  

Τα λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Για το έτος που λήγει την 31.12.19

Κόστος 

πωληθέντων

Έξοδα  

διοίκησης Έξοδα διάθεσης

Χρημ/κά  

έξοδα Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 863.998 2.174.702 0 3.038.700

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 34.666 113.012 9.966 0 157.643

Παροχές τρίτων 0 112.557 259.165 0 371.723

Φόροι τέλη 0 3.016 52.211 0 55.227

Διάφορα έξοδα 16.778 87.764 589.378 0 693.920

Τόκοι και συναφή έξοδα 0 0 0 29.890 29.890

Αποσβέσεις ενσωμάτων 0 47.234 103.771 0 151.005

Προβλέψεις 0 4.440 18.099 0 22.539

Κόστος αποθεμάτων 12.834.182 0 0 0 12.834.182

Σύνολο 12.885.627 1.232.020 3.207.294 29.890 17.354.831

Για το έτος που λήγει την 31.12.18

Κόστος 

πωληθέντων

Έξοδα  

διοίκησης Έξοδα διάθεσης

Χρημ/κά  

έξοδα Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 588.787 2.240.243 0 2.829.030

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 31.680 84.091 17.068 0 132.839

Παροχές τρίτων 0 76.803 326.012 0 402.815

Φόροι τέλη 0 2.767 48.425 0 51.193

Διάφορα έξοδα 18.722 84.276 528.830 0 631.828

Τόκοι και συναφή έξοδα 0 0 0 21.539 21.539

Αποσβέσεις ενσωμάτων 0 3.407 101.804 0 105.210

Αποσβέσεις αύλων 0 0 2.440 0 2.440

Κόστος αποθεμάτων 13.255.054 0 0 0 13.255.054

Σύνολο 13.305.456 840.131 3.264.822 21.539 17.431.948

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Έσοδα από εκπτώσεις αγορών - προμήθειες  122.854 160.159

Έκπτώσεις λόγω εφάπαξ πληρωμής οίκων του εξωτερικού 125.744 131.482

Είσπραξη εξόδων για διοργάνωση εκθέσεων 61.041 0

Συμμετοχή ξένων οίκων στο κόστος διαφήμισης 22.244 19.938

Συμμετοχή ξένων οίκων στο κόστος δειγμάτων 30.276 38.592

Διάφορα έσοδα 20.696 19.496

Σύνολο λοιπών εσόδων 382.855 369.668

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -80.000 -95.790

Καταστροφές αποθεμάτων -23.631 -39.077

Διάφορα έξοδα -4.187 -4.801

Σύνολο λοιπών εξόδων -107.818 -139.668

Άλλα έσοδα 275.037 230.000

Έτος που έληξε
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18. Φόρος Εισοδήματος 

 Ο φόρος που αναλογεί στα αποτελέσματα της χρήσης έχει ως εξής: 

 

 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής για τις Ανώνυμες Εταιρείες στην Ελλάδα είναι 24% για το 

2019 και 29% για το 2018. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, οι έλεγχοι 

διενεργούνται ως εξής:  

 

Έλεγχοι από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης  

Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, δύνανται 

να λάβουν ετήσια «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», όπως προβλέπεται από τον Νόμο 

2238/1994, Άρθρο 82, παρ. 5 και το Νόμο 4174/2013, άρθρο 65α, από τους τακτικούς τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της κείμενης 

φορολογικής νομοθεσίας.  

Η έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης υποκαθιστά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές 

προϋποθέσεις, τον έλεγχο από τη Δημόσια Αρχή, η οποία όμως διατηρεί το δικαίωμα 

μεταγενέστερου ελέγχου χωρίς να περαιώνει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για την οικεία 

διαχειριστική χρήση. Η Εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτούς Ελεγκτές και έλαβε Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, έως και τη χρήση 2018. Για τη χρήση 2019, 

ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

αναμένεται να χορηγηθεί εντός του τετάρτου τριμήνου του 2020. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Έκθεση 

θα είναι με γνώμη χωρίς επιφύλαξη.  

 

Ακολουθεί ανάλυση και συμφωνία του ονομαστικού με τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή.  

 

 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Τρέχων φόρος 583.250 868.086

Φόρος προηγουμένων χρήσεων 0 0

Αναβαλλόμενος φόρος 25.560 -8.510

Σύνολο 608.810 859.576

Έτος που έληξε

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Κέρδη (ζημιές) πρό φόρων 2.501.410 3.000.021

Φορολογικός συντελεστής 24% 29%

Φόρος εισοδήματος βάση του ισχύοντος συντελεστή -600.338 -870.006

Φόρος επί λογιστικών διαφορών -18.815 -23.229

Προσαρμογή  λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή 10.342 30.190

Λοιπές διαφορές φόρων 0 3.469

Φόροι χρήσης -608.810 -859.576

Πραγματικός συντελεστής φόρου -24,3% -28,7%

Έτος που έληξε
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19. Κέρδη ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους 

μετόχους της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, αφαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου όρου των ιδίων μετοχών. 

 

 
 
 

20. Μερίσματα 

To Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων την διανομή μερίσματος από το "Υπόλοιπο κερδών εις νέον" ποσού € 8.200.000. 

 

21. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων ή αποφάσεις 

δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 

 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις που να χρήζουν ειδικής αναφοράς στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας 

 

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνονται έσοδα, δαπάνες και έξοδα, τα οποία 

προκύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών. Τέτοιες συναλλαγές 

περιλαμβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνήθους 

λειτουργίας της Εταιρείας. 

 

31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε κοινές μετοχές 1.862.941 2.024.927

Μέσος αριθμός κοινών μετοχών 7.500.000 7.500.000

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή) 0,248 0,270

Έτος που έληξε
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Στην κατάσταση οικονομικής θέσης συμπεριλαμβάνονται υπόλοιπα που προκύπτουν από 

αγορές/πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

 
 

 

Η Εταιρεία διοικείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από Γενικούς Διευθυντές. Οι 

αμοιβές που καταβλήθηκαν ή έχουν λογισθεί ανήλθαν σε: 

 

 

 
 

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (ή/και 

στις οικογένειές τους).  

 

  

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Σε εταιρείες του Ομίλου 124.652 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0

Σύνολο 124.652 0

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από εταιρείες του Ομίλου 2.403.457 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0

Σύνολο 2.403.457 0

Έτος που έληξε

Υποχρεώσεις 31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Σε εταιρείες του Ομίλου 922.808 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0

Σύνολο 922.808 0

Απαιτήσεις

Από εταιρείες του Ομίλου 19.545 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0

Σύνολο 19.545 0

Υπόλοιπο

Παροχές προς την διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας 31 Δεκεμβρίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018

Συναλλαγές - αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 430.072 587.977

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                          0 0

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 11.342

Έτος που έληξε
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23. Επαναδιατύπωση - τροποποίηση συγκριτικών στοιχείων χρήσης 2018 

 
Ορισμένα υπόλοιπα της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31.12.2018 επαναδιατυπώθηκαν 

προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας χρήσης. Από την επαναδιατύπωση 

αυτή δεν μεταβλήθηκε η καθαρή θέση. Οι  τροποποιήσεις αυτές έχουν ως εξής.    

 

 
 
 

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού  

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού και πριν τη δημοσίευση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Αχαρνές 9 Μαρτίου 2020 

 

 

 

Κατάσταση οικονομικής θέσης Δημοσιευμένα Τροποποιημένα

Λοιπές απαιτήσεις 1.313.915 142.657

Τρέχων φόρος εισ/τος -819.891 0

Προμηθευτές -2.993.140 -2.423.645

Αποθέματα 2.903.662 3.209.664

Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους και εισφορές 0 -455.459

Λοιπές υποχρεώσεις 0 -68.274

Μερίσματα πληρωτέα 0 -398

Σύνολο 404.546 404.546

Υπόλοιπα 31.12.2018

Κανάκης Στυλιανός Κανάκη Ελευθερία Σύρμος Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος & Αναπληρώτρια Οικονομικός

Διευθύνων  Σύμβουλος Διευθύνoυσα  Σύμβουλος Διευθυντής


