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Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά
στοιχεία στην εύλογη αξία)

2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

2018

271.710,82
0,02
37.675,84
309.386,68

264.566,07
0,02
45.735,06
310.301,15

472.567,19
472.567,19

512.377,53
512.377,53

6.349.216,08

6.349.216,08

15.961,91
6.365.177,99
7.147.131,86

15.961,91
6.365.177,99
7.187.856,67

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο

2.733.550,29
3.793.252,90
3.614.384,71
269.691,46
10.410.879,36

4.220.545,91
3.396.228,22
3.735.103,88
474.962,98
11.826.840,99

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

7.811.635,52
16.009,58
447.245,81
5.785.247,92
1.525,20
10.363.534,50
24.425.198,53
34.836.077,89
41.983.209,75

6.859.049,15
16.009,58
393.182,60
5.137.395,59
1.525,20
10.391.924,08
22.799.086,20
34.625.927,19
41.813.783,86

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
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Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

8.218.000,00
8.218.000,00

8.218.000,00
8.218.000,00

187.436,28
436.714,73
624.151,01
8.842.151,01

187.436,28
2.098.669,33
2.286.105,61
10.504.105,61

2.545.454,56
1.923,23
2.547.377,79

3.272.727,27
3.621,77
3.276.349,04

345.235,26

311.454,58

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

727.272,72
5.308.590,61
0,00
87.259,03
146.147,45
22.189.709,56
5.194,99

769.186,41
5.472.852,85
321.197,20
150.848,44
148.000,74
19.468.768,56
6.285,28

Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

1.784.271,33
30.593.680,95
33.141.058,74

1.384.735,15
28.033.329,21
31.309.678,25

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

41.983.209,75

41.813.783,86

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
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Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη
αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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2019
17.956.196,86
-12.809.791,90
5.146.404,96

2018
18.137.941,91
-11.739.068,87
6.398.873,04

-490.331,55
-6.715.058,86
-163.525,10

-445.539,04
-7.232.705,85
-496.129,60

0,00

6.999,99

396.574,42

-51.501,04

40.505,90
200.078,84
-1.585.351,39
85.278,70
-161.881,91
-1.661.954,60
0,00
-1.661.954,60

45.629,14
1.520.709,62
-253.663,74
85.054,55
-151.159,26
-319.768,45
-321.197,20
-640.965,65

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01.01.2018

Αποθεματικά νόμων και κατ/κού

Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο

8.218.000,00

126.436,28

2.800.634,98

11.145.071,26

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

0,00

61.000,00

-61.000,00

0,00

Εσωτερικές μεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

Διανομές μερισμάτων

0,00

0,00

0,00

0,00
-640.965,65

Αποτελέσματα περιόδου

0,00
8.218.000,00

0,00
187.436,28

-640.965,65
2.098.669,33

10.504.105,61

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

0,00

0,00

0,00

0,00

Εσωτερικές μεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

Διανομές μερισμάτων

0,00

0,00

0,00

0,00
8.218.000,00

0,00
187.436,28

-1.661.954,60
436.714,73

0,00
-1.661.954,60

Υπόλοιπο 31.12.2018

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019
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8.842.151,01

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (1/1 -31/12/2019)
Λ. Γούναρη 150, Γλυφάδα
Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ : 122061801000

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2.

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται
στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

3.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με
τον νόμο 4308/2014.

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (παρ. 4
του άρθρου 29)

Η ασθένεια κορωνοϊού 2019 (Coronavirus disease 2019, COVID-19), είναι μία ασθένεια που
προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Ο ιός και η ασθένεια που προκαλεί,
πρωτοεμφανίστηκαν στην πόλη Ούχαν της Κίνας στα τέλη του 2019, και τους επόμενους μήνες
τα κρούσματα εξαπλώθηκαν ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγώντας τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (WHO) να κηρύξει την εξάπλωση ως πανδημία. Κατά το χρόνο σύνταξης
αυτής της έκθεσης, δεν υπάρχουν αποτελεσματικά θεραπευτικά σκευάσματα και εμβόλια και οι
προσπάθειες από τις αρμόδιες αρχές παγκοσμίως περιορίζονται στη διαχείριση των
συμπτωμάτων στους ασθενείς καιστον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου μέσω
πρωτοφανών προληπτικών μέτρων (περιορισμοί μετακίνησης , καραντίνα, κλπ).
Ταυτόχρονα, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και σε καθημερινή βάση
τις εξελίξεις, αξιολογεί και λαμβάνει όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των
επιπτώσεων του ιού. Στα πλαίσια αυτών, έχει ευθυγραμμιστεί με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ
και των λοιπών αρμοδίων αρχών. Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και
δύναται να εφαρμοστεί όπου απαιτηθεί απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Επίσης η
εταιρεία έχει λάβει κάποιες δράσεις όπως εφεδρικές ρυθμίσεις σε περίπτωση που οι
εργαζόμενοι δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν τους ρόλους τους ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
καθώς και η θέσπιση διαδικασιών που απαιτούν από το προσωπικό να αναφέρει εάν
αισθάνεται αδιαθεσία και πιθανή μόλυνση ή έκθεση στον ιό (συμπεριλαμβανομένων των
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ιδιωτικών ταξιδιών σε περιοχές υψηλού κινδύνου) ή ανησυχίες που αφορούν σε άλλους με τους
οποίους μπορεί να έχει έρθει σε επαφή.
Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος να επηρεαστεί η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας
αξιολογείται ως υπαρκτός. Ο κίνδυνος αυτός λόγω της δραστηριότητας της εταιρείας δεν
αξιολογείται σε πρώτη ανάγνωση σημαντικός, αλλά διατηρείται κάποια επιφύλαξη λόγω της
γενικότερης αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί στο υπάρχον οικονομικό περιβάλλον.
Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορούν να εξαχθούν με βεβαιότητα ασφαλή
συμπεράσματα αναφορικά με τους κινδύνους, την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις του
γεγονότος στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, λόγω της δραστηριοποίησης του στην
ελληνική επικράτεια που πλήττεται από την εξάπλωση του ιού. Κάθε πιθανή επίπτωση στα
αποτελέσματά μας θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις συνεχιζόμενες εξελίξεις, σχεδόν
όλες από τις οποίες είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Η απόφαση των ελληνικών αρχών να
εφαρμόσουν έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας, αν και προσωρινής φύσης, μπορεί να συνεχιστεί
και να αυξηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στην επιδημία του ιού.
Με βάση τις εξελίξεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά και τις εν εξελίξει υλοποιήσεις της
εταιρείας, δεν προκύπτει κατά τη χρονική στιγμή κατάρτισης της παρούσας έκθεσης περίπτωση
διακοπής δραστηριότητας (going concern).
Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρίας διαβεβαιώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει την απρόσκοπτη
χρηματοδότηση της εταιρίας και να προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την
εύρυθμη λειτουργία της τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2020.

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μείον αποσβέσεις. Η
επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές ανά
τετραετία ή και συντομότερα όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς. Η
επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται με τη Συγκριτική Μέθοδο (Comparative Method).
Τα ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη
οικονομική ζωή τους.

2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μη υποκείμενες σε απόσβεση.
Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές ανά
διετία ή και συντομότερα όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς και οι διαφορές
εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην
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εύλογη αξία» της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται
με τη Συγκριτική Μέθοδο.
3.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές
απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

4.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

(2)

Μεταφορικά μέσα

12-16%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

10%

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α)

τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές
(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων
με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα
στοιχεία

χωρίς

συμβατικά

καθοριζόμενο

χρόνο

χρήσης,

οι

αποσβέσεις

διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
β)

Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική
ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης
μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

5.

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν
λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που
εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

6.

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις»),
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές
(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

7.

Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης
αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

8.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά)
επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσης
τιμής. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή

9

ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις
ζημίες

απομείωσης

και

επιβαρύνει

το

κόστος

πωλήσεων

στην

Κατάσταση

Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων,
τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
(καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

9.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

10.

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

11.

Οι επενδύσεις σε στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου, επιμετρούνται σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς, στην εύλογη αξία τους. Οι διαφορές εύλογης αξίας του εμπορικού
χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται ως κέρδη/ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η
εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει
των χρηματιστηριακων τους τιμών.

12.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αγνωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιμης αξίας.

13.

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
υπολογίζονται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).

14.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

15.

Οι

χρηματοοικονομικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

αρχικά

και

επιμετρώνται

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και
διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι
προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα).
16.

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό
τους.

17.

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των
μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
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18.

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής
νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και
προσαυξήσεις.

19.

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον
αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους,
(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη
συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή
τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το
ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού
οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την
μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της
αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή
θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο
όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει
των σχετικών συμβατικών όρων.

20.

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.

21.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα
στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την
ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου
αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της
ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της
αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το
διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική
από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη
προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
της περιόδου που προκύπτουν.

22.

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδρομικά με τη διόρθωση:
α)

Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της
καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και
λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β)

Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
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23.

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

24.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
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Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων και ασωμάτων παγίων.

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

10

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

11

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

12

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ

13

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

14

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

16

31/12/2018

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

31/12/2019

31/12/2018

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2019

ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

31/12/2018

31/12/2019

231.231,00

0,00

0,00

231.231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.231,00

231.231,00

69.714,85

10.000,00

0,00

79.714,85

36.379,78

2.855,25

0,00

39.235,03

33.335,07

40.479,82

8.234,11

0,00

0,00

8.234,11

8.234,09

0,00

0,00

8.234,09

0,02

0,02

74.521,06

0,00

0,00

74.521,06

54.512,28

5.801,77

0,00

60.314,05

20.008,78

14.207,01

429.456,66

20.867,24

0,00

450.323,90

403.730,38

23.124,69

0,00

426.855,07

25.726,28

23.468,83

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ

3.675.647,34

221.000,00

0,00

3.896.647,34

3.163.269,81

260.810,34

0,00

3.424.080,15

512.377,53

472.567,19

ΣΥΝΟΛΟ

4.488.805,02

251.867,24

0,00

4.740.672,26

3.666.126,34

292.592,05

0,00

3.958.718,39

822.678,68

781.953,87
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2.

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα
σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 7 άρθρου 29)

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

3.

Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα
οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό
της κλειόμενης περιόδου, και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους. (παρ. 9
άρθρου 29)

Εκτός του κινδύνου από τις επιπτώσεις της περαιτέρω εξάπλωσης του COVID-19 και της
αβεβαιότητας για την πιθανή ζημιά που μπορεί να προκύψει από αυτή δεν υπάρχουν ούτε
αναμένεται να υπάρξουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την 31.12.2019 και μέχρι την
ημερομηνία του προσαρτήματος αυτού.

4.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)

Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (Εμπορικό
χαρτοφυλάκιο) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

Εύλογη αξία 31.12.2018

5.137.395,59

Προσθήκες 2019
Μειώσεις 2019

3.664.879,26
-3.413.601,35

Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 2019

Εύλογη αξία 31.12.2019

396.574,42

5.785.247,92
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5.

Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2019 ανέρχεται σε 280.000 μετοχές ονομαστικής
αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η μεταβολή του αριθμού των
μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
2019
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους

280.000

280.000

0

0

280.000

280.000

Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους

6.

2018

Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού»

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα.

Τακτικό
αποθεματικό
Υπόλοιπο την 1/1/2018
Κράτηση στη διάρκεια
του έτους
Υπόλοιπο την 31/12/18
Κράτηση στη διάρκεια
του έτους
Υπόλοιπο την 31/12/19

7.

Ειδικά
αποθεματικά

Εκτακτα
αποθεματικά

Σύνολο

126.436,28

0,00

0,00

126.436,28

61.000,00

0,00

0,00

61.000,00

187.436,28

0,00

0,00

187.436,28

0,00
187.436,28

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
187.436,28

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας.

8.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου

29)
Η εταιρεία σύναψε σύμβαση Δανείου με την Εθνική τράπεζα το οποίο θα λήξει τον Απρίλιο του
2024 συνολικού ποσού € 4.000.000,00. Για την χρήση 2024 η εταιρεία έχει υποχρέωση να
πληρώσει για την αποπληρωμή του δανείου ποσό € 363.637,00.
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9.

Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας που δεν
περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις
των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των
διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των
κινδύνων

ή

οφελών

απαιτείται

για

τους

σκοπούς

της

εκτίμησης

της

χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. (παρ. 15 άρθρου 29)
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

10. Χρηματοοικονομικές

δεσμεύσεις,

εγγυήσεις

και

ενδεχόμενες

επιβαρύνσεις

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις
προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20. Η εταιρεία δεν έχει
προβεί στο τρέχον ή σε προηγούμενα έτη σε σχηματισμό πρόβλεψης αποζημίωσης
προσωπικού ύψους € 511 χιλ. περίπου.

11. Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι
ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση
που από το νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται
τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.(παρ.17 άρθρου 29).
ΕΞΟΔΑ
60
61
62
63
64
65
66

2019
3.088.974,96
2.322.789,48
555.315,84
805.989,46
1.702.180,11
161.881,91
292.592,05
8.929.723,81

2018
3.108.761,11
2.256.256,38
541.197,74
1.847.774,33
1.527.018,28
151.159,26
239.141,64
9.671.308,74

Μεταβολή
-0,64%
2,95%
2,61%
-56,38%
11,47%
7,09%
22,35%
-7,67%

2019
10.138.119,13
7.762.716,53
38.972,00
16.389,20
208.444,49
157.499,54
18.322.140,89

2018
9.760.452,53
8.313.038,44
61.160,94
3.290,00
108.803,13
269.451,92
18.516.196,96

Μεταβολή
3,87%
-6,62%
-36,28%
398,15%
91,58%
-41,55%
-1,05%

ΕΣΟΔΑ

70
71
72
73
76
78
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12. Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών
και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (παρ. 18 άρθρου 29)
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)
Η εταιρία για τη χρήση 2019 παρουσιάζει ζημίες μετά φόρων ποσού € 1.661.954,60 τα οποία
μεταφέρονται στην επόμενη χρήση ως υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο.

14. Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο (παρ. 20 άρθρου 29)
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

15. Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση (παρ.
21 άρθρου 29)
Σύμφωνα με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 στα αποτελέσματα περιόδου μετά
από φόρους εμφανίζονται ζημιές μετά φόρων ποσού € 1.661.954,60 τα οποία μεταφέρονται
στα αποτελέσματα εις νέον.

16. Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού
στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη
διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα
της περιόδου και την καθαρή θέση. (παρ. 22 άρθρου 29)
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

17. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23
άρθρου 29)
18.
Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2019 ανήλθε σε:

2019
88

Μέσος όρος απασχολούμενων

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
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2018
90

2019
Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά)

2.408.014,96

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές)
Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου

2018
2.403.125,50

635.681,80

633.552,69

3.043.696,76

3.036.678,19

19. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25
άρθρου 29)

Η εταιρία δεν έχει χορηγήσει προκαταβολές ή πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

20. Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η
οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. (παρ. 26 άρθρου 29)

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

21. Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του
οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση (παρ. 27
άρθρου 29).

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

22. Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του
οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο
σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παραγράφου 27 (παρ. 28 άρθρου 29)

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

23. Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28,
στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις
αυτές, γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος (παρ. 29 άρθρου 29)
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Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

24. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου της περιόδου

2019

2018

156.697,44

156.005,58

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29)
2019

2018

364.722,11

11.591,30

0,00

0,00

364.722,11

14.373,21

29.000,00

55.698,44

0,00

0,00

29.000,00

55.698,44

749.466,53

367.876,59

0,00

0,00

749.466,53

367.876,59

Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

0,00

36.911,40

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

36.911,40

Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών από:
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προς:
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Απαιτήσεις από:
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Υποχρεώσεις προς:

26. Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29)
2019

2018

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

6.600,00

6.600,00

Για τον έλεγχο φορολογικής συμμορφώσεως

12.000,00

12.000,00
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27. Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός των επόμενων 12 μηνών (παρ.
33 άρθρου 29)
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει καμία απόφαση για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.
Αθήνα 30 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 050492 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 002584

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13601
tgs (Ελλάς) Α.Ε.Ο.Ε.Λ
Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ 182
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Τo μέλος του Δ.Σ

