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ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε.»
επί των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων
για τη περίοδο 01/01/2019 – 31/12/2019
Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 150, του ν. 4548/2018, τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως 2019 και να σας ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
της και να ζητήσουμε την έγκρισή σας.
Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της
εταιρείας
α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1975 από τον κ. Γ. Μαυρίκο με έδρα τον Πειραιά, και λειτουργεί μέχρι σήμερα σε
ιδιόκτητο 4όροφο κτίριο γραφείων – αποθηκών- ψυκτικών εγκαταστάσεων επί της οδού Νάξου 7 στα Καμίνια
του Πειραιά (MAVRIKOS BUILDING), 2.000 τ.μ., και επίσης διαθέτει και ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο
στάθμευσης ΦΙΧ αυτοκινήτων 250 τ.μ. καθώς και χώρο διεξαγωγής εκδηλώσεων και προβολής προϊόντων επί
της οδού Νάξου 1.
Η Εταιρεία, είναι Εμπορική 3ης γενιάς με κύριο αντικείμενο τον εφοδιασμό τροφοδοσίας πλοίων και
αεροσκαφών, καθώς και την πώληση αναψυκτικών, αλκοολούχων προϊόντων, στο εσωτερικό (φορολογημένες
πωλήσεις). Συγχρόνως η Εταιρία εμφανίζει και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.
Από το 2011 έχει πιστοποιηθεί ως "Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας" (Authorised Economic Operator)
AEOF , τόσο για την ασφάλεια και προστασία AEOS, όσο και για τις απλουστευμένες διαδικασίες AEOC
από το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, με αριθμό GR
AEOF 004019 011 10 και έχει επαναξιολογηθεί σύμφωνα και με τα νέα κριτήρια του Ενωσιακού Τελωνειακού
Κώδικα 952/13.
Πρόκειται για ένα νέο θεσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΚΑΝ.1875/2009 ο οποίος
αναγνωρίζεται και στην Ιαπωνία, Αμερική και Ελβετία με τον οποίο ενισχύεται η συνεργασία των Τελωνείων
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες και φερέγγυες
και απολαμβάνουν συγκεκριμένα οφέλη (απλουστεύσεις και ταχύτητα συναλλαγών , μείωση εγγυήσεων, κ.α.)
και δυναμώνουν την αξιοπιστία τους μεταξύ των πελατών, την θέση τους στην παγκόσμια αγορά.
Το κύριο αντικείμενο της Εταιρείας είναι οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και η εμπορία καπνικών προϊόντων
και αλκοολούχων ποτών για τους οποίους δρα ως αποκλειστικός διανομέας.
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Μεταξύ άλλων σκοπός της Εταιρείας είναι :
• Η αγορά από το εσωτερικό και η εισαγωγή από το εξωτερικό καπνικών προϊόντων, ειδών καπνιστού,
αλκοολούχων ποτών και μη και ειδών διατροφής για τη σίτιση και την ψυχαγωγία των επιβαινόντων στα
πλοία, καθώς και κάθε άλλου είδους προϊόντων για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση, επισκευή, ασφάλεια
των πλοίων, καθώς και το εμπόριο αυτών προς κάθε τρίτο, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
• Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων των παραπάνω ειδών.
• Παροχή υπηρεσιών Logistics
• Παροχή υπηρεσιών τελωνειακού αντιπροσώπου προς τρίτους για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως
τελωνειακών διαδικασιών για την εισαγωγή – εξαγωγή εμπορευμάτων ή την ένταξή τους σε ανασταλτικά
τελωνειακά καθεστώτα προϊόντων τρίτων χωρών και υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).
• Παροχή υπηρεσιών τελωνειακού συμβούλου.
Η επίβλεψη των εργασιών και η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από πενταμελές Διοικητικό συμβούλιο το
οποίο εκλέγει η Γενική Συνέλευση και το οποίο απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
Όνομα και επώνυμο
Μαυρίκος Νικόλαος του Παναγιώτη
Μαυρίκου Καλλιόπη του Χαράλαμπου
Μαυρίκου Ελένη του Παναγιώτη
Μαυρίκου Μαρία του Παναγιώτη
Benda Fredy Noe

Θέση στο Δ.Σ.
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :
α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες (αμεσότητα, έγκαιρη ηλεκτρονική πληροφόρηση,
μεγάλη γκάμα προϊόντων, ακρίβεια και διαφάνεια σε όλα τα στάδια της πώλησης)
β) Εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
γ) Πιστή εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης, πολιτικής και εσωτερικών διαδικασιών.
β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός Ελλάδας μέσω
της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και της αποτελεσματικής και γρήγορης
εξυπηρέτησής τους. Η διοίκηση θα συνεχίσει να καταβάλλει με μεγάλο ζήλο και προσωπική εργασία, κάθε
δυνατή προσπάθεια, για την ανάπτυξη των εργασιών και τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της εταιρείας,
παρά το γεγονός ότι η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών δυσχεραίνει κατά πολύ τις προσπάθειες
προγραμματισμού και έγκαιρης αντίδρασης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.
Βασικές αξίες
α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους.
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Κύριες στρατηγικές
Η εταιρία έχει εστιάσει στα παρακάτω κανάλια πωλήσεων (Business Units) :
1. 3PL logistics
Η ανάπτυξη του τομέα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (logistics) 3PL.
• Συλλογή και από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού.
• Ηλεκτρονική Παραλαβή, καταμέτρηση, καταγραφή, αποθήκευση, και ιχνηλασιμότητα –
ανιχνευσιμότητα.
• Ολοκλήρωση της παραγγελίας (picking) ανά πελάτη.
• Επικόλληση των ενδείξεων που προβλέπονται από Εθνική νομοθεσία ή νομοθεσία άλλου κράτους
μέλους ή 3χώρας.
• Φόρτωση των προς διακίνηση εμπορευμάτων σε ιδιόκτητα ΦΙΧ.
• Έκδοση φορολογικών παραστατικών και υποβολή τελωνειακών παραστατικών.
• Συμβουλευτική υποστήριξη πελατών.
2. Εξαγωγικό εμπόριο
Η εταιρία έχει ενισχύσει την εξωστρέφειας της, επεκτείνει την εξαγωγική της δραστηριότητα διευρύνοντας
το κωδικολόγιο και το πελατολόγιο της και συνεχίζοντας την αναζήτηση νέων αγορών. Στόχος η περαιτέρω
ανάπτυξη των εξαγωγών, ενδοκοινοτικών παραδόσεων και εφοδιασμών πλοίων γραμμών εξωτερικού.
3. Εσωτερικό Εμπόριο
Η εταιρία εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες προβολής στο διαδίκτυο έχει επεκτείνει και εντείνει σημαντικά
και σε μόνιμη βάση τις προωθητικές ενέργειές της σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να
κάνει γνωστά τα προϊόντα της και διαχέει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όχι μόνο στον κλάδο αλλά και
σε στοχευμένο ευρύ κοινό, δημιουργώντας ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα.
γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης
Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη
λειτουργία της ,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την
επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και
λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:
α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών
και κανόνων.
γ) Σεβασμό για το περιβάλλον.
Στην Εταιρεία υπάρχουν οι εξής «Κανονισμοί», οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας:
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Εσωτερικός Κανονισμός
Η εταιρία διαθέτει εσωτερικό κανονισμό στις διατάξεις του οποίου υπάγεται όλο το υπαλληλικό και
εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο συνδέεται με αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
ή ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μαθητείας κλπ.
Οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού περιλαμβάνουν τα παρακάτω άρθρα και θέματα :
• Πρόσληψη προσωπικού
• Απόλυση προσωπικού
• Χρονικά όρια εργασίας
• Άδειες προσωπικού
• Ασθένειες προσωπικού
• Υγιεινή των χώρων εργασίας
• Ασφάλεια των χώρων εργασίας
• Υποχρεώσεις προσωπικού / αναφορά ύποπτης δραστηριότητας – αξιοποίνων πράξεων –
δολιοφθοράς
• Πειθαρχικές παραβάσεις
• Απαγορεύσεις
Πειθαρχικές ποινές
• Ηθικές κλπ. αμοιβές
• Αναφορά και παράπονα εργαζομένων
Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας
Το σχέδιο πολιτικής ασφάλειας της εταιρεία μας (security plan) είναι το έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται
οι απαιτήσεις ασφάλειας, οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους, καθώς και τα αναγκαία διοικητικά
και οργανωτικά μέτρα. Το σχέδιο πολιτικής ασφάλειας υπόκειται σε τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις,
δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων και της εφαρμογής τους στα συστήματα
πληροφορικής και δικτύων.
Αυξημένες ανάγκες ασφάλειας προκύπτουν λαμβάνοντας υπ’ όψη τη φύση των προϊόντων και των δεσμεύσεων
(εγγυήσεων) προς το Ελληνικό Δημόσιο για τους δασμούς και τους φόρους.
Πολιτική Ορθής Χρήσης & Δεοντολογίας
Η Πολιτική Ορθής Χρήσης & Δεοντολογίας της εταιρείας μας, αφορά στη χρήση των Πληροφοριακών
Συστημάτων και Πληροφορικής Τεχνολογίας, όπως την πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα και τον
ψηφιακό εξοπλισμό, τους προσωπικούς και φορητούς Η/Υ, τους εξυπηρετητές, εκτυπωτές, σαρωτές, το
λογισμικό, τις υπηρεσίες και εφαρμογές δικτύου και διαδικτύου, τις βάσεις δεδομένων και λοιπά πληροφοριακά
συστήματα, τις ηλεκτρονικές σελίδες, το τηλεφωνικό δίκτυο και τις συσκευές του, το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Σχέδιο ασφαλείας Η/Υ
Στο σχέδιο ασφάλειας της εταιρείας μας (security plan) περιγράφονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, οι
απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση τους, καθώς και τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα. Το
σχέδιο ασφάλειας υπόκειται σε τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις, δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης
τεχνολογικών λύσεων και της εφαρμογής τους στα συστήματα πληροφορικής και δικτύων.
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Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης (Disaster recovery plan and contingency plan) αναφέρεται στα μέτρα, τα
οποία εφαρμόζονται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως της καταστροφής ενός υπολογιστικού κέντρου.
Τα περιστατικά παραβίασης ασφάλειας χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς
τους:
• Πρόβλημα βαθμού σοβαρότητας 1, νοείται ένα πρόβλημα που είτε καθιστά το Πληροφοριακό Σύστημα
ανενεργό.
• Πρόβλημα βαθμού σοβαρότητας 2, νοείται ένα πρόβλημα το οποίο υποβιβάζει την απόδοση του
Πληροφοριακού Συστήματος ή ουσιαστικά περιορίζει την χρήση του.
• Πρόβλημα βαθμού σοβαρότητας 3, νοείται ένα πρόβλημα που προκαλεί ελάχιστη επίδραση στην χρήση του
Πληροφοριακού Συστήματος.
Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
Στην γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου γίνεται ανάλυση των πηγών κινδύνου ανά τμήμα
(προσδιορίζεται και αξιολογείται ο κίνδυνος, αναφέρονται οι τρόποι αντιμετώπισης, γίνεται ιεράρχηση και
παρακολούθηση των μέτρων αντιμετώπισης).
Η Εταιρεία δεν διαθέτει, ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η
ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της
εποπτεύεται από το Δ.Σ.
δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων.
δα) Προηγούμενες επιδόσεις
Το οικονομικό έτος 2019, αποτέλεσε μια ακόμη προβληματική χρονιά για την ελληνική οικονομία καθώς οι
πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δεν απέδωσαν ώστε να επανέλθει η χώρα στην προσδοκώμενη
κανονικότητα που θα απελευθερώσει πόρους και θα βελτιώσει τους όρους χρηματοδότησης των
δραστηριοτήτων της.
Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον η πορεία της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του
χώρου όπου δραστηριοποιείται χαρακτηρίζεται συγκρατημένα ικανοποιητική.
Η εταιρεία , κατά την χρήση 2019, δραστηριοποιήθηκε με προσήλωση στους στρατηγικούς της στόχους
στοχεύοντας στην διατήρηση της πελατείας της παρά την συρρικνούμενη ζήτηση.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας διαμορφώθηκαν συνοπτικά ως εξής:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Περιθώριο Μικτού κέρδους
EBITDA
EBIT
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους

31.12.2019

31.12.2018

4.061.139,46
657.048,32
16,18%
199.357,36
163.867,69
155.960,28
115.667,35

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

4.155.238,35
628.168,52
15,12%
105.964,35
55.991,89
44.288,47
25.743,01

-2,26%
4,60%
7,02%
88,14%
192,66%
252,15%
349,32%

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 4.061 χιλ. έναντι € 4.155 χιλ. της προηγούμενης χρήσης και
παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 2,26 %, η οποία κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με την
αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Διάρθρωση Εσόδων

Λοιπά οργανικά

Πωλήσεις υπηρεσιών

Πλωήσεις εμπορευμάτων

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00
2018
2019

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

Το 2019 το Περιθώριο Μικτού Κέρδους αυξήθηκε κατά 7,02% εξαιτίας κυρίως στο μεγαλύτερο τελικό
απόθεμα εμπορευμάτων στις αποθήκες της εταιρείας την παρούσα χρήση.
Άλλες Σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2019
Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε κέρδη € 156 χιλ. έναντι κερδών € 44χιλ. το
2018 παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση κατά 252,15% και οφείλεται κυρίως στη πρόβλεψη επισφαλών
απαιτήσεων που είχε διενεργηθεί στην προηγούμενη χρήση.
Τα μικτά αποτελέσματα, ανήλθαν στο ποσό των € 657 χιλ. έναντι € 628 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης
παρουσιάζοντας αύξηση 4,60 % οφείλεται κυρίως στο μεγαλύτερο τελικό απόθεμα εμπορευμάτων στις
αποθήκες της εταιρείας την παρούσα χρήση.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 32,44.% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση
δηλαδή περιορίστηκαν σε € 7.907,41 το 2019 από € 11.703,42 που ήταν το 2018.
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Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης παρουσίασαν μείωση κατά 17,66% συγκριτικά με την
προηγούμενη χρήση δηλαδή περιορίστηκαν σε € 640 χιλ. για το 2019 έναντι € 696 χιλ. που ήταν το 2018.

2019

2018
Λειτουργία Διοίκησης

Λειτουργία Διοίκησης

Λειτουργία Διάθεσης

Λειτουργία Διάθεσης

Χρηματοοικονομική
Λειτουργία

Χρηματοοικονομική
Λειτουργία

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 42,46% και
διαμορφώθηκαν σε € 619.124,19 έναντι € 434.607,63 την προηγούμενη χρήση.
δβ) «Αλυσίδα αξίας»
Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν «προστιθέμενη
αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που πήραμε από τον προμηθευτή μας.
δγ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Επενδύσεις το έτος 2019
Το 2019, η Εταιρεία δεν διενέργησε σημαντικές επενδύσεις.

Αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Η ανάλυση της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων, που
χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία στα πλαίσια της πραγματοποίησης των εργασιών της στη χρήση 2019,
παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες στις σελ.22 και 23 / παραγρ.6.1 & 6.2.
Στη χρήση 2019 η Εταιρεία αγόρασε εκτυπωτικό μηχάνημα υψηλών προδιαγραφών ποσού Ευρώ 25.000,00.
2. Κυριότεροι κίνδυνοι.
Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.
Η εταιρία διαθέτει μια ευρεία γκάμα από χρηματοοικονομικά εργαλεία για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων.
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Συνοπτικά ορισμένα από τα εργαλεία που έχει στην διάθεση της είναι τα εξής :
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

Καθημερινή εκτύπωση κατάστασης κερδοφορίας και εικόνας επιχείρησης των οικονομικών
στοιχείων της εταιρείας.
Διαχρονική ανάλυση λογιστικών μεγεθών και χρηματοοικονομική αξιολόγηση της πορείας της
εταιρίας για τα δέκα τουλάχιστον τελευταία έτη (Ανάλυση με αριθμοδείκτες, με διαγράμματα,
οριζόντια και κάθετη ανάλυση κ.λπ.).
Ενσωμάτωση στις διαδικασίες του λογιστηρίου της λειτουργίας που αφορά στην κατάρτιση
προϋπολογισμού (Budgeting) των Εξόδων ανά έτος, μήνα και κατηγορία, συμπληρωματικά στην
υπάρχουσα διαδικασία προϋπολογισμού δαπανών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον
πρόβλεψη των εσόδων είναι μικτή, ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) σε συνδυασμό με
ανάλυση προσομοίωσης (simulation analysis).
Σύνταξη πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής ροής (Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις, διαθέσιμα στις
τράπεζες, χαρτοφυλάκιο) σε εβδομαδιαία και διμηνιαία βάση, (εισπρακτέων επιταγών, πληρωτέων
επιταγών, υπόλοιπα λογαριασμών τραπεζών, προβλέψεις εισπράξεων πελατών, υποχρεώσεις
κ.τ.λ.).
Καθημερινός προϋπολογισμός ΦΠΑ -ΕΦΚ - ΕΤΕΠΠΑΑ
Ανάλυση Νεκρού σημείου, ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση προσομοίωσης.
Χρηματοοικονομικό σχέδιο, προϋπολογισμός και προβλέψεις οικονομικών μεγεθών. (Πωλήσεις
ανά κατηγορία ειδών, Λειτουργικές δαπάνες ανά κατηγορία, Ανάλυση μικτών και καθαρών
περιθωρίων κέρδους (marginal analysis), Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης,
Πίνακας διάθεσης, Κατάσταση ταμειακών ροών, ανάλυση με αριθμοδείκτες κ.λπ.).
Καταγραφή του προφίλ της εταιρίας (Όραμα, Αποστολή και στόχοι της επιχείρησης, γενική
περιγραφή δραστηριοτήτων, ανθρώπινο δυναμικό.)
Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, του μάκρο- περιβάλλοντος (PESTEL
ανάλυση) και μίκρο-περιβάλλοντος του κλάδου (Ανάλυση ανταγωνισμού, ανάλυση πέντε
δυνάμεων του Porter, SWOT ανάλυση).
Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (Ανάλυση Ισχυρών και αδύνατων σημείων
της επιχείρησης, ανάλυση πόρων και ικανοτήτων, ανάλυση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας,
ανάλυση και περιγραφή της εταιρικής κουλτούρα και ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού).

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι:
α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες
συνεργασίας μεταξύ τους
- Εφοδιαστική αλυσίδα
Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά. Οι κανόνες
συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές στους Προμηθευτές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με
κάποιους από τους Προμηθευτές.
Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την
λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα εμπορευμάτων, σε περίπτωσης παροδικής
αδυναμίας να την εφοδιάσουν οι προμηθευτές .
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Η Διοίκηση της Εταιρείας, επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των
αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε στις οικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η
πραγματική αξίας τους.
- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απαξίωσης των
αποθεμάτων της λόγω κακής συντήρησης/φύλαξης ή άλλης μεταβολής.
- Ασφάλιση αποθεμάτων
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες
ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές ή από παρόμοια συναφή αίτια και η Εταιρεία
έχει ασφαλισμένο το σύνολο της αξίας των αποθεμάτων της.
β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.
Ενδέχεται λόγω της εξαιρετικά πρωτόγνωρης κατάστασης λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19
(κορονοϊού) ενόψει και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του η ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρίας
μας να παρουσιάσει μια κάμψη για το έτος του 2020 το οποίο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε πρώτη φάση. Η
Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση (stress test) για την οποία αναφερόμαστε εκτενώς στην
παράγραφο 7 «Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας».
- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου.
Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ισχύει
γενικά για τις Επιχειρήσεις. Επίσης η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως "Εγκεκριμένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
Φορέας" (Authorised Economic Operator) AEOF , τόσο για την ασφάλεια και προστασία AEOS, όσο και για
τις απλουστευμένες διαδικασίες AEOC από το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων, με αριθμό GR AEOF 004019 011 10
Σημειώνεται ότι καμία από τις άδειες αυτές δεν απειλείται με κατάργηση.
- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος.
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της
Εταιρείας.
γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία
αναπτύσσεται.
- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς.
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- Κίνδυνος Ρευστότητας.
Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, που υπερβαίνουν το σύνολο της έκθεσής του σε δανεισμό
ενώ παράλληλα διατηρεί εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να διασφαλίζεται έτι
περαιτέρω από τον κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρεία χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών,
όσο και έναντι των προμηθευτών του, λόγω της 45έτους παρουσίας της χωρίς οποιοδήποτε κρούσμα
αδυναμίας ή καθυστέρησης εξόφλησης και πλέον δυναμικής πορείας της στην ελληνική αγορά. Η Εταιρεία
διενήργησε σχετική αξιολόγηση (stress test) για την οποία αναφερόμαστε εκτενώς στην παράγραφο 7
«Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας».
Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.
- Πιστωτικός Κίνδυνος.
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες.
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν
μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της, της καθιέρωσης αυστηρής πιστωτικής
πολιτικής, απενεργοποίηση του πελατολογίου που δεν μπορεί ή δεν προτίθεται να ακολουθήσει την πιστωτική
πολιτική της. Οι λιανικές πωλήσεις είναι ελάχιστες και εξοφλούνται άμεσα με την παράδοση των
εμπορευμάτων, ενώ αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις η Εταιρεία, με βάση τις εσωτερικές αρχές
λειτουργίας του, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα και
φερεγγυότητα των πελατών.
Η Διοίκηση της Εταιρεία εφαρμόζει αυστηρές / ηλεκτρονικές διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων
διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.
- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες
χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό είναι
μηδενική, δεν υφίσταται ουσιαστικά επιτοκιακός κίνδυνος.
- Συναλλαγματικός κίνδυνος.
Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να
προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.
Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην
Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ.
- Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία, αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων. Η Εταιρεία
διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας, και βάσει των λειτουργικών εξόδων
της.
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- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι
Για το έτος του 2020 η έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) είναι βέβαιο ότι θα ασκήσει ισχυρές
πιέσεις στο κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία της επιχείρησης ως απόρροια της απώλειας όλων των
καναλιών πωλήσεων. Ο βαθμός της πίεσης εξαρτάται στην διάρκεια των επιπτώσεων της παρούσας κρίσης
στην αγορά. Οι τομείς που θα αντιμετωπίσει η εταιρία τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η εφοδιαστική
αλυσίδα, η ρευστότητα, οι πωλήσεις και οι εξαγωγές. Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση (stress test)
για την οποία αναφερόμαστε εκτενώς στην παράγραφο 7 «Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας».
3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.
Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης
των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε
αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:
• Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή
συλλογή τους και την ανακύκλωση
• Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
• Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον
Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το
περιβάλλον.

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο
της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες
• Ενεργειακή χρήση:
Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.
Η Εταιρεία έχει αντικαταστήσει όλα τα σημεία φωτισμού με λαμπτήρες LED.
To ασανσέρ έχει πίνακα inverter.
Όλος ο εξοπλισμός, οθόνες PC, εκτυπωτές και φωτοτυπικά είναι τελευταίας τεχνολογίας με έμφαση στην
εξοικονόμηση ενέργειας και στον άνθρωπο.
Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά-χρήση
και διάθεση των προϊόντων-εμπορευμάτων-υπηρεσιών της.
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γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
4. Εργασιακά ζητήματα.
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της
Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην
εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι
παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική
κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε
υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που
ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.
Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του
Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).
α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και
άλλων πτυχών).
Η εταιρεία το 2019 απασχόλησε 19 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική της
Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.
Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2019,
όπως και όλα τα προηγούμενα έτη, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής
Νομοθεσίας.
Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.
Στην εταιρία έχει συσταθεί Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.ΑΕ) από εκπροσώπους
των εργαζομένων για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας βάσει του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων.
γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη
προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.
Όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα έχουν βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.
Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κλπ.) «πρώτων βοηθειών».
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Η εταιρία έχει μόνιμο προσωπικό για των καθαρισμό των χώρων (γραφείων και αποθήκης).
Η εταιρεία διαθέτει «τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η εταιρεία έχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας εν ισχύ μέχρι 6/2/2023 καθώς και συμβόλαια πυρός και αστικής
ευθύνης τα οποία ανανεώνονται κάθε χρόνο.
Στους χώρους των γραφείων υπάρχουν αφυγραντήρες.
Επίσης η Εταιρεία διαθέτει επαγγελματικό εξοπλισμό (σκούπες ξηράς σκόνης και υγρών, πιεστικό πλυστικό
μηχάνημα για την καθαριότητα του στόλου των ΙΧ και ΦΙΧ αυτής.
Η εταιρεία αντιμετωπίζει μια νέα πολύ σοβαρή πρόκληση στο τομέα της υγιεινής και ασφάλειας στην
εργασία, από την εξάπλωση του ιού COVID-19 (Κορωνοϊός).
Τι ακριβώς είναι COVID-19 και τι SARS–CoV-2 : Η τρέχουσα επιδημία COVID-19 προκαλείται από τον
κορωνοϊό SARS-CoV-2, που ανήκει στην οικογένεια των κορωνοϊών (coronoviridae), μία μεγάλη οικογένεια
RNA ιών. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο όρος SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2)
υποδεικνύει τον ιό, ενώ ο όρος COVID-19 (Corona Virus Disease-2019) υποδεικνύει τη νόσο που εκδηλώνεται
από τον ιό SARS-CoV-2.
H διάδοση του κορωνοϊού στην κοινότητα-εργασιακούς χώρους και ο περιορισμός των κρουσμάτων και της
επιδημίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρίας μας.
Βασικοί άξονες για την αποφυγή της εξάπλωσης του Κορωνοϊου.
1. Άμεση και συνεχής επικαιροποίηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ως προς την αξιολόγηση
του κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού.
2. Συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων για την κίνδυνο λοίμωξης από τον κορωνοϊό και τα μέτρα
πρόληψης και προστασίας, βάσει και των οδηγιών του ΕΟΔΥ.
3. Συνεχή διαβούλευση με τους εργαζόμενους και ενθάρρυνση για υποβολή σχετικών προτάσεων.
4. Συνεχή λήψη μέτρων περιβαλλοντικής και ατομικής υγιεινής, όπως τακτικός αερισμός των χώρων
εργασίας, συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού - κλιματισμού και καθαρισμός επιφανειών,
συσκευών κ.λπ., σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
5. Χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και επίβλεψη της ορθής χρήσης τους.
6. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των προληπτικών μέτρων ακολουθεί τις συστάσεις που εκδίδει ο
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.
Έτσι η εταιρία στα πλαίσια της προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊου έλαβε για το
προσωπικό και τους πελάτες της όλα τα μέτρα προφύλαξης που απαιτούνται.
1. Εισαγωγή σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τρόπων οργάνωσης του χρόνου εργασίας με σκοπό
τη σταδιακή προσέλευση στους χώρους εργασίας, για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους
εργασίας, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2. Εισαγωγή, σύμφωνα με τη υφισταμένη νομοθεσία, σχημάτων εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας (με
χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ.).
3. Αλλαγές της χωροταξικής θέσης των εργαζομένων, ιδίως δε για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Επίσης όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με
πολλά άτομα απολυμαίνονται σε τακτική βάση με το ειδικό spray εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ ενώ οι
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

θέσεις εργασίας (γραφεία κ.λ.π) απολυμαίνονται σε τακτική βάση με εγκεκριμένα καθαριστικά/
απολυμαντικά.
Αποφυγή κάθε μορφής εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις με επισκέπτες από το εξωτερικό.
Χρονικής μετάθεσης των προγραμματισμένων ταξιδιών στο εξωτερικό.
Μετάθεση μελλοντικά όλων των προγραμματισμένων
δραστηριοτήτων που συνεπάγονται
συναθροίσεις ατόμων (σεμινάρια, ημερίδες, συμπόσια κ.λπ.).
Για την αποφυγή του συνωστισμού και οι η πραγματοποίηση όλων των συνεργασιών με άλλο τρόπο
(τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, τηλεδιάσκεψη κ.λπ.).
Προτροπή και επίβλεψη της συμμόρφωσης των εργαζομένων και των τρίτων για την εφαρμογή ορθών
πρακτικών ατομικής υγιεινής (χέρια, αναπνευστικές εκκρίσεις, κ.λπ.) παρέχοντας επίσης τα κατάλληλα
μέσα καθαρισμού και απολύμανσης, όπως επίσης και σακούλες απορριμμάτων.
Αποφυγή κατανάλωσης κάθε είδους τροφής στους εργασιακούς χώρους, εκτός των χώρων εστίασης.
Παροχή αντισηπτικών διαλυμάτων (σε μορφή υγρού, αφρού, εμποτισμένα μαντηλάκια) στους
εργαζομένους και τοποθέτηση κατάλληλων μηχανισμών για αντισηψία των χεριών στις εξόδους/
εισόδους και στους κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα στην είσοδο της εταιρίας μας υπάρχει διαθέσιμη αλκοολούχος λοσιόν (με
περιεκτικότητα οινοπνεύματος 70% και άνω όπως προβλέπεται από τον ΕΟ∆Υ) και έχουν τοποθετηθεί
σε όλα τις θέσεις εργασίας και σε όλα τα τμήματα μας αλκοολούχες λοσιόν για την προσωπική χρήση
του προσωπικού. Οι οδηγίες που τους έχουν δοθεί είναι να κάνουν τακτική χρήση, ώστε να
απολυμαίνουν τα χέρια τους.

δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση
προσόντα και χωρίς διακρίσεις.
Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με «εσωτερικά», είτε με
«εξωτερικά» σεμινάρια.
Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος και της Διοίκησης.
Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες
5. Πιστοποιήσεις ποιότητας
Η εταιρία διαθέτει μια σειρά από πιστοποιήσεις που τις δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία για παροχή
αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους πελάτες της και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον
τομέα του logistic αφορολόγητων και φορολογημένων προϊόντων.
Αναλυτικότερα η εταιρεία έχει αποκτήσει τα παρακάτω πιστοποιητικά ποιότητας:
ΑΕΟF Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorized Economic Operator)
με τη διάκριση ΑΕΟF (GR AEOF 004019 011 10) είναι η ανώτερη βαθμίδα μεταξύ και των 2
τύπων πιστοποιητικών εγκεκριμένου οικονομικού φορέα: α) τελωνειακών απλουστεύσεων
(AEOC), β) ασφάλειας & προστασίας (AEOS).
Η εταιρεία μας είναι η 10η εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο της παρέχει
αμοιβαία αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, σωρεία ευεργετημάτων - διευκολύνσεων, που αποτελούν σημαντικό
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πλεονέκτημα στα πλαίσια των εισαγωγικών & εξαγωγικών της δραστηριοτήτων, σε σχέση με τις
ανταγωνίστριες εταιρείες.
Η χορήγηση της ιδιότητας του ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ δίνεται αποκλειστικά και μόνο
σε αξιόπιστους οικονομικούς φορείς, έπειτα από συμμόρφωση σε πολύ αυστηρά κριτήρια, που καθορίζονται
από κοινοτικές οδηγίες και λεπτομερείς τυποποιημένους ελέγχους διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών (ΕΛ.ΥΤ, Γ.Γ.Π.Σ., Σ.Δ.Ο.Ε.) και αποτελεί την πιστοποίηση:
α. Αποδεδειγμένης χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας
β. Συναλλακτικής φερεγγυότητας
γ. Αξιοπιστίας
δ. Κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων
ε. Τήρηση κατάλληλων προτύπων ασφάλειας και προστασίας
Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 2454/93 όπως ισχύει, αναγνωρίζεται όχι μόνο
από όλες τις τελωνειακές αρχές των 27 κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και τις τελωνειακές αρχές τρίτων χωρών
που έχουν υπογράψει σχετική συμφωνία με την ΕΕ π.χ. Ιαπωνία, Αμερική, κ.τ.λ.
ISO 9001:2008 (Lloyd's)
που εφαρμόζεται για την Γενική τροφοδοσία σε ναυτιλιακές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων
και των σχετικών εισαγωγών και εξαγωγών. Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και μη
αλκοολούχων ποτών στην εγχώρια αγορά.
HACCP (Lloyd's)
που εφαρμόζεται σε Διαχείριση Συστήματος HACCP (Ανάλυση Κινδύνων σε Κρίσιμα Σημεία
Ελέγχου) για την τροφοδοσία Τροφίμων και Ποτών σε Ναυτιλιακές Εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένων και τω σχετικών Εισαγωγών και Εξαγωγών. Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και μη
αλκοολούχων ποτών στην εγχώρια αγορά.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
που απέκτησαν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μας, καθώς και 2 στελέχη μας, έπειτα από τη συμμετοχή
τους σε διαγωνισμό, σύμφωνα με την Φ19Γ5046811/2012 ΑΥΟ. Η ανωτέρω πιστοποίηση αποτελεί επίσημη
αναγνώριση της Πολιτείας για τις γνώσεις του Νικόλαου Μαυρίκου επάνω σε τελωνειακά θέματα και για την
ικανότητά του να διαχειρίζεται τους εκτελωνισμούς εμπορευμάτων ως διασαφιστής ή τελωνειακός
αντιπρόσωπος.
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ στο οριζόμενο από τον
εξαγωγέα τόπο
που της χορηγήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η αριθμός 13GR000001SASP00007 άδεια
απλουστευμένων διαδικασιών εξαγωγής με ηλεκτρονική διασάφηση και είναι από τις πρώτες και ελάχιστες
εταιρείες στη χώρα που κατέχει τη συγκεκριμένη άδεια. Με την άδεια αυτή η εταιρεία μας μπορεί να
διεκπεραιώσει τις διατυπώσεις εκτελωνισμούς των εξαγόμενων εμπορευμάτων και να εκδίδει ταχύτερα την
άδεια παράδοσης (Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής) στις εγκαταστάσεις της, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες
γραφειοκρατικές διατυπώσεις στα τελωνεία εξαγωγής.

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ
Η εταιρεία είναι από τις πρώτες εταιρείες που έλαβαν με την έναρξη του καθεστώτος Ε.Φ.Κ. το 1993 άδεια
εγκεκριμένου αποθηκευτή με αριθμ. EL 10000010026.
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ΑΔΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Η εταιρεία είναι η 1η στην τελωνειακή περιφέρεια Αττικής που της χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας φορολογικής
αποθήκης, με αριθμ. ELA 0040010001, η οποία αφορά αλκοολούχα, μπύρες, οίνους & καπνικά προϊόντα.
6. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες
εξηγήσεις.
α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες.
α) EBITDA
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 88,14%, όπως φαίνεται
στον παραπάνω πίνακα και οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων που διενεργήθηκε στην
προηγούμενη χρήση 2018.
β) Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι:

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)

Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης
CURRENT RATIO

Ρευστότητας QUICK RATIO

Αμεσης Ρευστότητας ACID TEST
RATIO

2019

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.782.911,33
292,28%
610.001,92

Κυκλοφορούν Ενεργ.-Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.027.174,54
168,39%
610.001,92

Διαθέσιμα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)

Ξένων προς Ιδια Κεφάλαια DEPT
TO EQUITY

Ξένο Κεφάλαιο

Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις προς Ιδια
Κεφάλαια CURRENT
LIABILITIES TO NET WORTH

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Καθαρή Θέση

619.124,19
101,50%
610.001,92

2019

630.924,65
33,73%
1.870.247,86

610.001,92
32,62%
1.870.247,86
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Κάλυψης παγίων FIXED ASSETS
TO NET WORTH

Αναπόσβεστη αξία Παγίου
Ενεργητικού
Καθαρή Θέση

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤAΣ (ACTIVITY RATIOS)

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς
Συνολικό Ενεργητικό CURRENT
ASSETS TO TOTAL ASSETS
RATIO

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων
FIXED ASSETS TURNOVER
RATIO

Κύκλος Εργασιών

Ταχύτητα Κυκλοφορίας συνολικού
Ενεργητικού ASSET TURNOVER
RATIO

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων
Κεφαλαίων OWNER'S EQUITY
TURNOVER RATIO

718.261,18
38,40%

Συνολικό Ενεργητικό

Αναπόσβεστη αξία Παγίου
Ενεργητικού

Κύκλος Εργασιών
Συνολικό Ενεργητικό

Κύκλος Εργασιών
Ίδια Κεφάλαια

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)

Μικτού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως
GROSS PROFIT MARGIN

Μικτά Κέρδη
Κύκλος Εργασιών

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων
προ αποσβέσεων RETURN OF
INVESTMENT

Κέρδη Χρήσης προ Αποσβέσεων
Καθαρή Θέση

1.870.247,86

2019

1.782.911,33
71,28%
2.501.172,51

4.061.139,46
5,65 φορές

1,62 φορές

718.261,18

4.061.139,46
2.501.172,51

2,17 φορές

4.061.139,46
1.870.247,86

2019

16,18%

657.048,32
4.061.139,46
151.157,02

8,08%
1.870.247,86

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες.
γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή σχολιασμού,
πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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7. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας
διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2020 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων
της, μέσα από την ανάπτυξη του πελατολογίου της και των υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη
πωλήσεων σε νέες αγορές.
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση (stress test) με ακραίο σενάριο πτώσης τζίρου 50%, για να ελέγξει
τις αντοχές της σε κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από την εξάπλωση του του Covid-19 ανά την υφήλιο.
Πιο συγκεκριμένα εξετάσθηκαν μεταξύ άλλων οι δείκτες του Κεφαλαίου Κίνησης και Ρευστότητας οι οποίο
παρά τις ακραίες παραδοχές της Διοίκησης παραμένουν θετικοί , γεγονός που υποδηλώνει και την
φερεγγυότητα της Εταιρείας.
Οι ανωτέρω παραδοχές είναι η πτώση του Κύκλου Εργασιών κατά 50% δηλαδή σε Ευρώ 2.030 χιλ. περίπου,
και σε αντιστοιχία μείωση του Κόστος Πωληθέντων με στόχο τη διατήρηση σταθερού Περιθωρίου Κέρδους,
δηλαδή σε Ευρώ 1.702 χιλ. περίπου. Επιπλέον η Εταιρεία, κυρίως λόγω της διάρθρωσης της Πελατείας της, και
των σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει σε αυτή η αναστολή των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης,
διενεργεί μια επιπλέον πρόβλεψη επισφάλειας ποσοστού 30% επί των ανοικτών την 31 η Δεκεμβρίου 2019
υπολοίπων, ποσού Ευρώ περίπου 50.000,00. Η εταιρεία έχει αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας του
μεγαλύτερου ποσοστού των εργαζομένων της, και λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας, οπότε μπορεί να
προβλεφθεί και μια μείωση του κόστους μισθοδοσίας σε ποσοστό 14,30% περίπου (2 μήνες).
Βάση των ανωτέρω ο δείκτης Ρευστότητας διαμορφώνεται σε 129,38% από 168,39% και ο δείκτης
Κεφαλαίου Κίνησης σε 310,78% από 292,28% γεγονός που υποδηλώνει ότι η Εταιρεία, παρά το ακραίο
σενάριο που χρησιμοποίησε, δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα, καθόσον οι δείκτες ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης παραμένουν
θετικοί.

Επίσης σημειώνουμε ότι :
Υφίσταται πλέον μεγάλη πιθανότητα το ΑΕΠ της Ελλάδος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, να παρουσιάσει
τεράστια δυνητικά ύφεση, κυρίως λόγο της μεγάλη εξάρτηση της χώρας από τον τουρισμό, ο οποίος άμεσα και
έμμεσα συνεισφέρει με πάνω από 20% στο ΑΕΠ. Το ενδεχόμενο να χαθεί οριστικά όλη η τουριστική σεζόν
συνεπάγονται τεράστια ύφεση για την οικονομία της Ελλάδος που εξαρτάται αποκλειστικά από τον τουρισμό,
ως ένα βαθμό, από τις εξαγωγές και την οικοδομή. Ένα σαφώς εφιαλτικό σενάριο για την πορεία της ελληνικής
οικονομίας είναι η ραγδαία συρρίκνωση του ΑΕΠ, με δραματικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στα
δημοσιονομικά, το προϋπολογισμό του κράτους κα το δημόσιο χρέος. Σε αυτό το σενάριο η ανεργία υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα να εκτιναχθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, λόγω κάμψης της εγχώριας ζήτησης, των
εξαγωγών, της παραγωγής και των επενδύσεων. Επίσης ο τραπεζικός τομέας που εξακολουθεί να είναι σχετικά
εύθραυστος, θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετο παράγοντα κινδύνου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο αντίκτυπος της εξάπλωσης του κορωνοϊού για την εταιρία μας είναι
δύσκολο να εντοπιστεί με ακρίβεια. Ωστόσο, οι βασικές άμεσες επιπτώσεις εντοπίζονται πρωταρχικά στους
ακόλουθους τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας :
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Ανθρώπινο δυναμικό: Η προστασία της υγείας των εργαζομένων, αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, τη μεγαλύτερη
πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Η προσαρμογή του τρόπου εργασίας στις νέες συνθήκες αποτελεί
προτεραιότητα.
Καταναλωτική ζήτηση: Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα θα επηρεάσει δραστικά και τις καταναλωτικές
συμπεριφορές, ιδιαίτερα ως προς τα κανάλια των αγορών. θέτοντας, ζητήματα ζήτησης.
Διαχείριση εταιρικών κεφαλαίων: Οι καθυστερήσεις και διασπάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι
περιορισμένες παραγωγικές δυνατότητες και η κατακόρυφη πτώση της ζήτησης, σε συνδυασμό με τις
καθυστερημένες πληρωμές και τα στενά περιθώρια κέρδους, ενδέχεται να δημιουργήσουν σημαντικές
κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η εταιρία είναι έτοιμη να προβεί σε συνεχείς αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις της
στρατηγικής της ως προς τα κεφάλαια κίνησης, αλλά και την τιμολογιακή πολιτική τους, σε μία προσπάθεια
προσαρμογής στα νέα δεδομένα της αγοράς.
Νομικές προεκτάσεις και τήρηση των συμφωνιών: Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς συμβατικές
υποχρεώσεις πιθανότατα θα αυξηθούν κατακόρυφα σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εταιρία μας
έχει κατανοήσει τους κινδύνους και έχει προετοιμάσει την άμυνά τους σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης
συμφωνηθέντων όρων.
Κυβερνητικές αποφάσεις: Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με ευθύνη της Πολιτείας για την προστασία των
πολιτών και του εθνικού συμφέροντος (περιορισμοί μετακινήσεων, κλείσιμο συνόρων, διακοπή λειτουργίας
εμπορικών επιχειρήσεων) θα είναι κρίσιμες για την πορεία της οικονομίας στους επόμενους μήνες, γενικότερα,
αλλά ειδικότερα και για την εταιρία μας.
Η εταιρία μας έχει κινηθεί γύρω από οκτώ βασικούς άξονες, για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητάς της
στις εξωτερικές πιέσεις που ασκεί η εξάπλωση του κορωνοϊού και έχει ως στόχο την εξασφάλιση της συνέχειας
των δραστηριοτήτων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.
1. Η θέσπιση κεντρικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων που θα λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις και θα τις
υλοποιεί άμεσα.
2. Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού μέσω εταιρικών και ατομικών
δράσεων, όπως η τηλεργασία.
3. Η τακτική αναθεώρηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και η επιβεβαίωση του βαθμού επιχειρησιακής
ετοιμότητας και συνέχισης δραστηριοτήτων (business continuity) κατά μήκος του οργανισμού.
• Αναθεώρηση του προϋπολογισμού 2020 της εταιρίας.
• Επανεξέταση των επενδυτικών αποφάσεων της εταιρίας.
• Σύνταξη τριετούς Επιχειρηματικού πλάνου (Business Plan).
• Αξιοποίηση και συμμετοχή σε όλα τα μέτρα χρηματοοικονομική στήριξη από το κράτος.
4. Η εγκαθίδρυση μηχανισμού συλλογής έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και η ενημέρωση όλων
των τμημάτων της επιχείρησης.
5. Η εξασφάλιση δυνατότητας άμεσης και δομημένης ανταπόκρισης σε έκτακτα γεγονότα
6. Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση του βαθμού έκθεσης της επιχείρησης σε δυνητικές απειλές που
σχετίζονται με τρίτα μέρη και η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.
7. H αξιολόγηση των συστημάτων κυβερνοασφάλειας και η διασφάλιση του μέγιστου βαθμού θωράκισης
έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, με έμφαση στους μηχανισμούς προστασίας δεδομένων, καθώς η
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αυξημένη εξάρτηση στις ψηφιακές τεχνολογίες και την τηλεργασία λόγω των συνθηκών, αποτελεί
πεδίο δυνητικών απειλών.
8. Η συστηματική και διαφανής επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και όσους εξαρτώνται ή
επηρεάζονται άμεσα από την επιχείρηση.
8. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2019.
9. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 50 ν. 4548/2018.
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές», κατά την διάρκεια της χρήσης 2019.
10. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.
Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα

11. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα».
Σημειώνεται ότι η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υλοποιήσει τους στόχους της για την
επόμενη χρήση, βασικότεροι εκ των οποίων είναι η βελτίωση των αποτελεσμάτων της και της ρευστότητας
της, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της.
Όσο αφορά στην βελτίωση της ρευστότητας της, εντείνονται οι προσπάθειες της για είσπραξη παλαιότερων
απαιτήσεων της.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.-Γ.ΜΑΥΡΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΑ108100
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε. (η Εταιρεία),
οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και
μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση
για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της εταιρείας ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, σε προηγούμενες χρήσεις
δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των εξόδων πρώτης εγκατάστασης (ζημίες που προέκυψαν από την πώληση
χρεογράφων στη χρήση 2002) ποσού ευρώ 114 χιλ. περίπου, με συνέπεια η αξία των εξόδων αυτών και τα ίδια κεφάλαια
να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν σχηματίζεται
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 το συνολικό
ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 76 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε
εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα ισόποσα κατά το ποσό
αυτό.
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 γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

22

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση
ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν
είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη
ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται

είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους
κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη
γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν
που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις,
ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

23

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 χρήσης που έληξε την 31.12.2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε. και το
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 132
Δήμος Ν. Πιτέλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14481

24

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο

Σημ.

31.12.2019

31.12.2018

6.1
6.1
6.1

521.802,31
44.164,69
22.807,47
588.774,47

533.971,35
18.102,40
33.962,17
586.035,92

6.2

125.889,27
125.889,27

126.562,72
126.562,72

3.597,44
3.597,44

1.673,15
1.673,15

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

718.261,18

714.271,79

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες
Σύνολο

730.998,02
24.738,77
755.736,79

647.703,29
44.936,98
692.640,27

285.425,59
114.932,69
7.692,07
619.124,19
1.027.174,54

345.762,56
131.321,29
3.364,23
434.607,63
915.055,71

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.782.911,33

1.607.695,98

Σύνολο Ενεργητικού

2.501.172,51

2.321.967,77

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

7.1.1
7.1.2
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

Σημ.

1.602.143,00
1.602.143,00

172.777,55
11.181,83
84.145,48
268.104,86

172.777,55
11.181,83
-31.521,87
152.437,51

1.870.247,86

1.754.580,51

9.1.1

20.922,73
20.922,73

21.873,76
21.873,76

9.2.1

407.288,99
21.747,47
5.025,24
17.541,43
147.195,84
11.191,14
11,81
610.001,92

358.762,78
17.589,46
5.587,52
17.230,50
141.330,96
5.012,28
0,00
545.513,50

630.924,65

567.387,26

2.501.172,51

2.321.967,77

Σύνολο καθαρής θέσης

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

31.12.2018

1.602.143,00
1.602.143,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο

31.12.2019

9.2.2
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα

10
10

31.12.2019

31.12.2018

4.061.139,46
-3.404.091,14
657.048,32

4.155.238,35
-3.527.069,83
628.168,52

139.379,55
796.427,87

214.809,44
842.977,96

-226.928,84
-412.698,36
-1.309,22
0,00
4.709,12
3.599,15
163.799,72

-256.849,09
-439.088,70
-6.146,46
-96.307,95
4.830,37
6.571,68
55.987,81

Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι
Αποτέλεσμα προ φόρων

67,97
-7.907,41
155.960,28

4,08
-11.703,42
44.288,47

Φόροι εισοδήματος

-40.292,93

-18.545,46

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

115.667,35

25.743,01

Λοιπά συνήθη έσοδα

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

10
10
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01.01.2018 ως Ε.Λ.Π.

1.602.143,00

Αποθεματικά νόμων
και κατ/κού
172.777,55

Αφορολόγητα
αποθεματικά
11.181,83

Αποτελέσματα εις νέο
-57.264,88

Σύνολο
1.728.837,50

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

0,00

Κεφαλαιοποίηση διαφ. αναπροσαρμογής

0,00

Μείωση επιχορηγήσεων

0,00

Διανομή μερίσματος χρήσης 2018

0,00

Σχηματισμός αποθεματικών Γ.Σ.2018

0,00

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018

1.602.143,00

172.777,55

11.181,83

25.743,01

25.743,01

-31.521,87

1.754.580,51

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Κεφαλαιοποίηση διαφ. αναπροσαρμογής

0,00

Μείωση επιχορηγήσεων

0,00

Διανομή μερίσματος χρήσης

0,00

Σχηματισμός αποθεματικών Γ.Σ. 2019

0,00

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019

1.602.143,00

172.777,55

11.181,83

115.667,35

115.667,35

84.145,48

1.870.247,86
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2019
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε.
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2019 - 31.12.2019
δ) Διεύθυνση της έδρας: Νάξου 7, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 41.
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 7212/02/Β/86/1092.
ΓΕ.ΜΗ.: 044321607000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Η Διοίκηση της εταιρείας, στα πλαίσια της εξέλιξης του φαινομένου της πανδημίας, εξετάζει και εκτιμά
τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική της θέση και παρακολουθεί συστηματικά την
Κεφαλαιακή Επάρκεια της Εταιρίας και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την διατήρηση της
Χρηματοοικονομικής της Θέσης και επαρκών διαθέσιμων κεφαλαίων, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να έχει
επαρκείς συντελεστές ρευστότητας.
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση (stress test) με ακραίο σενάριο πτώσης τζίρου 50%, όπως
αναφέρεται αναλυτικά στην Έκθεση Δ.Σ.. και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική
της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, καθόσον οι δείκτες ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης παραμένουν
θετικοί.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που
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θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές
τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή της.
3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών,
περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα
με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων
που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην
περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων
πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος
που αναλογούν σε αυτό.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού
στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:
➢

Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.

➢

Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη.

➢

Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη.

➢

Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση
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αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης
αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5
έτη.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των
ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για
την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή
μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που
η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το μεγαλύτερο από:
➢

Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

➢

Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.
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Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που
θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
➢

Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας.

➢

Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική,
οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».
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3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην
περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που
ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή
του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται
πλέον.
3.1.8. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η Εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και
η σχετική δαπάνη καταχωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία οι εργαζόμενοι
αποχωρούν από την Εταιρεία.
3.1.9. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και
τα αντίστοιχα έξοδα.
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3.1.10. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:
➢

Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
✓

Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την
κυριότητά τους.

✓

Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

✓

Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

➢

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.

➢

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:
✓

Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή
μέθοδο.

✓

Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.

✓

Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά
την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες
συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.
3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2019 η διοίκηση διαπίστωσε ότι το κονδύλι της χρήσης 2018 του Ενεργητικού
«Εμπορικές Απαιτήσεις» εμφανίζεται μεγαλύτερο κατά το ποσό Ευρώ 1.034.020,38 το οποίο εμφανίζεται στο
λογαριασμό του Παθητικού «Λοιπές προβλέψεις».
Οι επιδράσεις από τη διόρθωση του σφάλματος απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Προσαρμογές σε κονδύλια του ισολογισμού της προηγούμενης περιόδου 2018
Κονδύλι ισολογισμού
Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 1.1.2018
Προσαρμογή

Λοιπές προβλέψεις

1.034.020,38
-1.034.020,38

Διορθωμένα υπόλοιπα 1.1.2018

Λοιπές προβλέψεις

0,00

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 31.12.2018
Προσαρμογή

Εμπορικές απαιτήσεις

1.379.782,94
-1.034.020,38

Διορθωμένα υπόλοιπα 31.12.2018

Εμπορικές απαιτήσεις

345.762,56
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4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού.

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων
στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018

Γήπεδα

392.475,51

Κτίρια

Λοιπός
εξοπλισμός

Λοιπά
ενσώματα
πάγια

220.226,91
12.799,31

392.475,51

1.447.936,45
907,00
-2.060,58
1.446.782,87

197.022,85
17.900,97

0,00

1.294.271,62
13.075,99
-2.060,58
1.305.287,03

214.923,82

337.299,07
11.399,23
-3.203,18
345.495,12

392.475,51

141.495,84

18.102,40

33.962,17

392.475,51

1.446.782,87

379.457,29

392.475,51

-356,91
1.446.425,96

233.026,22
35.713,37
-1.564,29
267.175,30

0,00

1.305.287,03
12.169,03
-356,90
1.317.099,16

214.923,82
8.454,56
-367,77
223.010,61

345.495,12
11.154,64
-1.245,34
355.404,42

392.475,51

129.326,80

44.164,69

22.807,47

233.026,22

369.762,12
12.898,38
-3.203,21
379.457,29

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2019
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019

-1.245,40
378.211,89

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Λοιπά άυλα στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 01.01.2018
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018

452.354,50
4.038,76
456.393,26

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 01.01.2018
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018

322.234,27
7.596,27
329.830,54

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018

126.562,72

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019

456.393,26
3.038,00
-681,45
458.749,81

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 01.01.2019
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019

329.830,54
3.711,44
-681,44
332.860,54

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019

125.889,27

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
7.1.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επισφαλείς επίδικοι πελάτες
Σύνολο

31/12/2019
174.889,53
18.282,92
1.122.240,37
1.315.412,82

31/12/2018
250.027,16
1.670,11
1.128.085,67
1.379.782,94

7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρεώστες διάφοροι
Χρεώστες - Ελληνικό Δημόσιο
Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ.&
πιστώσεων
Σύνολο

31/12/2019
93.652,34
15.162,32

31/12/2018
93.652,34
24.398,46

6.118,03

13.270,49

114.932,69

131.321,29
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8. Υποχρεώσεις
8.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8.1.1 Κρατικές επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο ενάρξεως
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο λήξεως

Χρήση 2019
21.873,76
-951,03
20.922,73

Χρήση 2018
22.824,79
-951,03
21.873,76

8.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2019
389.939,50
17.349,49
407.288,99

31/12/2018
316.111,68
42.651,10
358.762,78

8.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές Υποχρεώσεις
Δικαιούχοι κερδών
Προκαταβολές πελατών
Λοιποί πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

31/12/2019
0,00
45.161,92
102.033,92
147.195,84

31/12/2018
19.762,73
30.906,23
90.662,00
141.330,96

9. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Λοιπά συνήθη έσοδα
Σύνολο

31/12/2019
4.028.938,95
-198,79
32.399,30
139.379,55
4.200.519,01

31/12/2018
4.114.460,09
213,10
40.565,16
214.809,44
4.370.047,79
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Έξοδα Διοίκησης
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

31/12/2019
133.218,03
25.714,91
17.104,13
16.961,65
20.447,99
13.482,13
226.928,84

31/12/2018
144.068,40
23.987,87
19.960,44
21.238,22
29.541,35
18.052,81
256.849,09

Έξοδα Διάθεσης
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

31/12/2019
226.696,61
29.756,07
50.400,28
9.521,76
74.316,10
22.007,54
412.698,36

31/12/2018
237.266,72
26.121,07
56.859,26
10.298,85
76.623,15
31.919,65
439.088,70

10. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

Διοικητικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2018
19
19

31/12/2018
19
19

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2018
283.505,59
70.127,86

31/12/2018
305.687,61
75.622,35

5.091,33

0,00

358.724,78

381.309,96

12. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
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13. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων.
β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2019. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση
φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
χρήσεως 218. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για
τις χρήσεις 2013 έως και 2018, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα
στις φορολογικές αρχές.

14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Την χρονική στιγμή σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, επικρατεί μια παγκόσμια
ανησυχία σχετικά με την εμφάνιση του Covid-19. Ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του περασμένου
Δεκεμβρίου στην πόλη Γουχάν, της επαρχίας Χουμπέι στην Κίνα. Από τις πρώτες ημέρες του 2020 ο νέος ιός,
που μοιάζει αρκετά με το SARS καθώς ανήκουν στην ίδια οικογένεια ιών, άρχισε να εξαπλώνεται στη Γουχάν.
Λίγο αργότερα, τα πρώτα κρούσματα έκαναν την εμφάνισή τους στην Ταϊλάνδη, την Ιαπωνία και τη Νότια
Κορέα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες κρούσματα έκαναν την εμφάνισή τους στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη ενώ ο
ιός την παρούσα χρονική στιγμή έχει κάνει την εμφάνισή του σε σχεδόν όλες τις χώρες. Τα παραπάνω έχουν
οδηγήσει τα παγκόσμια χρηματιστήρια σε μια ύφεση και τις παγκόσμιες αγορές σε μια διαρκή αναταραχή. Η
Εταιρία, έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων της, αλλά και την αδιάλειπτη
προσφορά υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της, προχώρησε έγκαιρα στη λήψη προληπτικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19. Συγκεκριμένα, έλαβε άμεσα μέτρα πρόληψης όπως: συχνή
απολύμανση των χώρων εργασίας, αναστολή του μεγαλύτερου ποσοστού των συμβάσεων εργασίας , ευέλικτο
ωράριο εργασίας, προστασία των ευπαθών ομάδων της Εταιρίας και την καθοδήγηση στον τομέα της
προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις υποδείξεις του Ε.Ο.Δ.Υ.
Λόγω των ανωτέρω η ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρίας μας αναμένεται να παρουσιάσει μια κάμψη
για το έτος του 2020, η οποία αξιολογήθηκε από την Εταιρεία ως μη διορθωτική των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και, κατά συνέπεια, η επίδραση της θα καταχωρηθεί στην επόμενη χρήση 2020, στην οποία και
συνέβη.
Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία αφορούν την Εταιρία για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.-Γ.ΜΑΥΡΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΑ108100

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΚΕΛΑ
ΜΑΥΡΙΚΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΖ 570028

Για το Λογιστικό Γραφείο
"ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΚΑΙ
ΜΠΕΝΤΑΣ Φ. ΟΕ"
ΜΠΕΝΤΑΣ ΦΡΕΝΤΥ
ΑΔ HP 968313
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Βεβαίωση Ορκωτού
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από σαράντα δύο (42) σελίδες και
είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 24 Μαρτίου
2020.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 132
Δήμος Ν. Πιτέλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14481
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