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Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της «megawatt εισαγωγές - αντιπροσωπείες ηλεκτρολογικού, 
ηλεκτρονικού υλικού ανώνυµη εταιρεία» και δ.τ. «megawatt α.ε.» για τη χρήση 2019 που περιλαµβάνονται στις 
σελίδες 15 έως 35, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), είναι αυτές που 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και τελούν υπό την 
έγκριση της επόµενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
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Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 

επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019 και για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεµβρίου 2019 

 

 

Κύριοι  Μέτοχοι, 

Από µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µας, σας υποβάλλουµε για έγκριση τις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της «megawatt εισαγωγές - αντιπροσωπείες ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού 
υλικού ανώνυµη εταιρεία» και δ.τ. «megawatt α.ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019 και 
για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεµβρίου 2019. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική Νοµοθεσία. 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο 10o χιλ. Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.  

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενηµέρωση των επενδυτών: 

§ Για την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας κατά την υπό 
εξέταση χρήση, καθώς και τις µεταβολές που επήλθαν. 

§ Για τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής χρήσεως 
και την επίδρασή τους στις Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

§ Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας. 

§ Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία.  

§ Για τις σηµαντικές συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 
προσώπων. 
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1. ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

 
Αποτελέσµατα χρήσης 

 

Η χρήση που έκλεισε, ήταν για την Εταιρεία µας µία περίοδος αύξησης του κύκλου εργασιών µας. 

 

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων, οι βασικές µεταβολές των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, 
έχουν ως εξής: 

§ Κύκλος εργασιών αύξηση σε σχέση µε το 2018 € 478.173,45 

 

§ Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων αύξηση σε σχέση µε το 2018 € 40.091,53 

 

§ Αποτελέσµατα µετά φόρων µείωση ζηµιών σε σχέση µε το 2018 € 58.616,33 

 

§ EBITDA αύξηση σε σχέση µε το 2018 € 25.440,47 

 

Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
 

Παραθέτουµε ενδεικτικά δείκτες που απεικονίζουν την εικόνα της επιχείρησης: 

 

  

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες

α) 31.12.2019 31.12.2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

β)
Καθαρή θέση
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

γ)
(Απαιτήσεις από πελάτες) Χ 365
Πωλήσεις έτους µε πίστωση

δ)
01.01-

31.12.2019
01.01-

31.12.2018

Δείκτης γενικής ρευστότητας 1,79 1,64

Δείκτης καθαρής θέσης προς 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1,56 1,59

Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων 99 111

EBITDA
Κέρδη προ φόρων τόκων αποσβέσεων 
και αποµειώσεων 277.031,41 251.590,94
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Κεφάλαιο κίνησης 

Κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019 το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας ανέρχεται σε € 1.829.990,50. 

 

Προοπτικές 

Η δοθείσα έµφαση στην διαχείριση της φήµης και της εταιρικής ταυτότητας εξακολουθεί να αποτελεί 
προτεραιότητα της Εταιρείας η οποία λόγω της σοβαρής αντιµετώπισης του εταιρικού της ονόµατος – 
επωνυµίας ενίσχυσε την αναγνωρισιµότητα της κυρίως ως συνεπής και φερέγγυα σε όλους τους τοµείς. 

 

Περιβαλλοντικά θέµατα  

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα που αφορούν την προστασία 
του περιβάλλοντος. Τηρεί απαρέγκλιτα τις υφιστάµενες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος 
εκπαιδεύοντας συνάµα το προσωπικό της στα περιβαλλοντικά θέµατα. 

 

Εργασιακά θέµατα 

Η Διοίκηση της Εταιρείας τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις 
υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς Φορείς µε σεβασµό στα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων. Υπάρχει κανονισµός εργασίας, ο οποίος ανανεώνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα ο οποίος έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και οι σχέσεις της Διοίκησης µε το 
προσωπικό είναι άριστες. Η Εταιρεία απασχολεί γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας.  

Υφίστανται σύστηµα εκπαίδευσης των εργαζοµένων ενώ τηρούνται απαρέγκλιτα και αυστηρά οι 
διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. 

Η Εταιρεία εφαρµόζει πολιτική ίσων ευκαιριών καθώς απασχολεί εργαζοµένους και των δύο φύλων σε 
κάθε είδους βαθµίδα. 

Για τη χρήση 2019 ο µέσος αριθµός του προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν σε 56 άτοµα. 

 

Έρευνα για νέα προϊόντα 

Δεν υπάρχουν τέτοιες δαπάνες. 
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2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

Γεγονότα µεταγενέστερα από τη λήξη της χρήσης 

Επιπτώσεις COVID-19 

Από την 11η Μαρτίου 2020, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την έκρηξη του 
κορωναϊού COVID-19 ως πανδηµία και η Ελληνική Κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την 
20η Μαρτίου 2020.  Η πανδηµία αυτή έχει παγκόσµιο αντίκτυπο και επηρεάζει σηµαντικά την υγεία των 
πολιτών παγκοσµίως και κατ’ επέκταση την παγκόσµια οικονοµία, καθώς επιφέρει σηµαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µε κυριότερες τις διακυµάνσεις των τιµών συγκεκριµένων 
εµπορεύσιµων προϊόντων, τις σηµαντικές διακυµάνσεις των χρηµατιστηριακών δεικτών, τη διαταραχή στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες των επιχειρήσεων και τη διακοπή ή τη σηµαντική µείωση της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, µε σηµαντικό αντίκτυπο στις ταµιακές τους ροές.  

Στα πλαίσια αυτά και παρά τις ανακοινωθείσες ενέσεις ρευστότητας και τα µέτρα στήριξης των 
πληγέντων επιχειρήσεων αναµένεται σηµαντική επίδραση και στην ελληνική οικονοµία µέσω αναµενόµενης 
ύφεσης ως αποτέλεσµα της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, καθώς πολλές 
επιχειρήσεις είχαν καθοδηγήσει τους υπαλλήλους να παραµείνουν στο σπίτι και είχαν περιορίσει ή αναστείλει 
προσωρινά τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, αλλά και του κόστους που συνεπάγεται η αποχή από 
δραστηριότητες µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού. 

Στις 20 Μαρτίου του 2020, η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε µια δέσµη κρατικών ενισχύσεων για 
την αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της εκδήλωσης του COVID-19 στην οικονοµία. Επίσης, στις 20 
Μαΐου 2020 ανακοινώθηκαν επιπρόσθετα µέτρα στήριξης των πληγέντων επιχειρήσεων µε στόχο την 
προστασία της δηµόσιας υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων 
και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Το σχέδιο ξεδιπλώνεται, σε 4 φάσεις, ώστε να απαντηθούν, κατά τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο, οι διαφορετικές ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν από τις ορθές επιλογές της χώρας 
στο υγειονοµικό πεδίο. 

Κατά την 1η φάση, τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, υπήρξαν περιορισµοί στην οικονοµική 
δραστηριότητα. Στη 2η φάση, πραγµατοποιείται σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων. Η 3η φάση, 
από τον µήνα Ιούνιο µέχρι και τον Οκτώβριο, θα χαρακτηρίζεται από την προοδευτική ανάκαµψη της 
οικονοµίας και στη συνέχεια, κατά την 4η φάση, υπό την προϋπόθεση της οµαλής και θετικής εξέλιξης 
αντιµετώπισης της πανδηµίας, θα έχουµε ανάταξη της οικονοµίας. 

Η Εταιρεία, ως υπεύθυνη επιχείρηση εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση, την ταχεία 
εξάπλωση του ιού και την επίδρασή του στην οικονοµία και την ευρύτερη κοινωνία. Στην παρούσα φάση 
ωστόσο, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζοµένων της. 

Ευθυγραµµιζόµενη µε όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ και των λοιπών αρµόδιων αρχών έχει θεσπίσει 
και διατηρεί σαφή εσωτερικά και εξωτερικά πρωτόκολλα για την τακτική αλλά και επείγουσα επικοινωνία µε 
τους εργαζόµενους και άλλους βασικούς ενδιαφερόµενους φορείς. Επιπρόσθετα έχει ενηµερώσει το προσωπικό 
να αναφέρει εάν αισθάνεται αδιαθεσία και να αναφέρει πιθανή µόλυνση ή έκθεση του στον ιό ή ανησυχίες που 
αφορούν σε άλλους µε τους οποίους µπορεί να έχει έρθει σε επαφή στο χώρο εργασίας. 

Με βάση τις διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για έκδοση, η Διοίκηση έχει εξετάσει τη δυνητική εξέλιξη της επιδηµίας 
και τις αναµενόµενες πιθανές επιπτώσεις της στην Εταιρεία και το οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιείται η Εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από την Ελληνική 
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Κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις σε άλλες χώρες, όπου βρίσκονται οι κύριοι επιχειρηµατικοί εταίροι και πελάτες 
της Εταιρείας. 

Παρά το ότι η Διοίκηση δεν δύναται να ποσοτικοποιήσει ή να αξιολογήσει πλήρως τις επιπτώσεις, οι 
κίνδυνοι που επηρεάζουν τη δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι οι ακόλουθοι: 

• Οι επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες θα µπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά λόγω αποµόνωσης 
των εργαζοµένων µας, των πελατών και των προµηθευτών στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές που 
επλήγησαν από την επιδηµία. Στην παρούσα φάση, αξιολογούµε την κατάσταση και λαµβάνουµε 
µέτρα για την αντιµετώπιση τους. 

• Όσον αφορά τους πελάτες µας, εξετάζουµε προσεκτικά την κατάσταση τους στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
και δεδοµένης της αβεβαιότητας αναφορικά µε την εξέλιξη της κατάστασης, δεν είµαστε σε θέση να 
αξιολογήσουµε µε σχετική αξιοπιστία τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στο µέλλον. 

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 και από τις περαιτέρω αποφάσεις της 
ελληνικής κυβέρνησης που θα αφορούν µέτρα οικονοµικής στήριξης του κλάδου 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.  

Κατά συνέπεια, οι οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε την επιδηµία του COVID-19 δεν µπορεί 
να εκτιµηθούν αξιόπιστα και εύλογα επί του παρόντος, µε βάση τις έως τώρα διαθέσιµες πληροφορίες. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί µη διορθωτικό γεγονός και συνεπώς δεν επηρεάζει τις επιµετρήσεις 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που διενεργήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που 
επικρατούσαν στην ελληνική οικονοµία και στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία κατά την 
ηµεροµηνία αναφοράς, ήτοι κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019. 

 

3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

α. Κίνδυνος µεταβολής συναλλαγµατικών τιµών 

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος λόγω του γεγονότος ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται σε Ευρώ (€). 

 

β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της µη έγκαιρης ή της αδυναµίας είσπραξης απαιτήσεων. Η 
Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε 
µειωµένο βαθµό απωλειών. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος των πελατών αξιολογείται από τη Διοίκηση µε βάση την καθιερωµένη πολιτική 
και τις σχετικές διαδικασίες και διενεργεί τις ανάλογες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων όπου κρίνεται 
απαραίτητο. 
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γ. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόµενο αδυναµίας της Εταιρείας να αποπληρώσει πλήρως ή 
εγκαίρως τις τρέχουσες και µελλοντικές υποχρεώσεις της. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει προγραµµάτων πληρωµών και εισπράξεων που 
καταρτίζονται σε εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση. Συγκεκριµένα υπάρχει προσεκτική παρακολούθηση των 
υποχρεώσεων (µακροπροθέσµων και βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων) καθώς επίσης και των πληρωµών που 
πραγµατοποιούνται.  

Επιπλέον, παρακολουθούνται σε ηµερήσια βάση οι εισπράξεις από εµπορικές απαιτήσεις, καθώς και η 
τήρηση των συµφωνιών είσπραξης. 

 

δ. Κίνδυνος επιτοκίων 

Όλες οι συµβάσεις των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχουν συναφθεί σε Ευρώ και υπόκεινται 
σε κυµαινόµενο και σταθερό επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση ενόψει του ότι ο δανεισµός της Εταιρείας είναι εν 
µέρει συνδεδεµένος µε το Euribor, η µείωση ή αύξησή του έχει άµεσο θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στις 
χρηµατοοικονοµικές δαπάνες της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου ο οποίος µπορεί να προέλθει από 
ενδεχόµενη µεταβολή των επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταµειακές 
εκροές που συνδέονται µε υποχρεώσεις της Εταιρείας. 

 

ε. Μακροοικονοµικός κίνδυνος 

Οι κύριοι µακροοικονοµικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι η οικονοµική ύφεση 
που προκαλεί και θα προκαλέσει η νόσος του COVID-19, λόγω της παρατεταµένης διάρκειας της και της 
αόριστης ηµεροµηνία λήξης της. Αυτό µπορεί να επιβαρύνει τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας και 
την ταµειακή της ρευστότητα.  

Ωστόσο, στο παρόν στάδιο οι κίνδυνοι δεν µπορούν να αξιολογηθούν λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης.  

 

Διαθέσιµο συνάλλαγµα 

Δεν υπάρχει γιατί οι συναλλαγές γίνονται σε ευρώ. 
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4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα κατωτέρω ζητήµατα. 

(α) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού  
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των 

µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της και την τροποπ/οίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από 
τα προβλεπόµενα στο Κεφ Β ‘ του έκτου τµήµατος του Ν. 4548/2018.   

 
(β) Αρµοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών  
Δεν προβλέπεται αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για την έκδοση 

νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.  

(γ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου  
Δεν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  

Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου  
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν 

από τις µετοχές της.  

(δ) Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας  
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του 

καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους. 

(ε) Διάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από τέσσερα εκατοµµύρια εφτακόσιες πενήντα πέντε 
χιλιάδες (4.755.000) ονοµαστικής αξίας € 1 εκάστη, συνεπώς το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 
σε τέσσερα εκατοµµύρια εφτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 4.755.000).  
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5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής:  

 

  

Σελίδα 1

 01.01-31.12.2019 
 01.01-

31.12.2018 
 €  € 

Έσοδα από πωλήσεις σε 
συνδεδεµένες εταιρείες          285.464,77        527.157,85 

Αγορές από 
συνδεδεµένες εταιρείες          317.327,09        392.163,76 

Απαιτήσεις από 
συνδεδεµένα µέρη                194,87                    -   

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεµένα µέρη                      -          (55.239,14)

Εταιρεία
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Σας παρακαλούµε κ. µέτοχοι όπως λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευσή σας για τις αποφάσεις σας. 

1. Εγκρίνετε τον Ισολογισµό, τα αποτελέσµατα και τον πίνακα µεταβολής καθαρής θέσεως της χρήσης 
που έληξε την ηµεροµηνία 31/12/2019 

2. Να απαλλάξετε εµάς και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της χρήσης 
2019 

3. Να εγκρίνετε τις αµοιβές των µελών του Δ.Σ. για τη χρήση που λήγει την 31/12/2020 

4. Να διορίσετε έναν βασικό και έναν αναπληρωµατικό ελεγκτή για τη χρήση που λήγει την 31/12/2020 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

           

 

           

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 680854 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 878084 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «megawatt εισαγωγές - αντιπροσωπείες ηλεκτρολογικού, 
ηλεκτρονικού υλικού ανώνυµη εταιρεία» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη µε Επιφύλαξη  

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας megawatt εισαγωγές - 
αντιπροσωπείες ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού ανώνυµη εταιρεία (εφεξής «η Εταιρεία»), οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης Δεκεµβρίου 2019, 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 1, 2 & 3 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων 4 
& 5 που µνηµονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της 
Εταιρείας 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 έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής:  

1. Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Εµπορικές Απαιτήσεις» περιλαµβάνονται απαιτήσεις σε 
καθυστέρηση συνολικού ποσού € 1.025.072, για τις οποίες η διενεργηθείσα αποµείωση ποσού € 
408.069 υπολείπεται της απαιτούµενης κατά € 617.003. Η µη διενέργεια της απαιτούµενης 
αποµείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, µε συνέπεια, η αξία του κονδυλίου του Ενεργητικού «Εµπορικές 
Απαιτήσεις» και η Καθαρή Θέση εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 617.003 και τα αποτελέσµατα 
της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 117.003 και € 
500.000 αντίστοιχα.  

2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης 
έπρεπε να ανέρχεται σε € 142.060. Ως εκ τούτου οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 
εµφανίζονται µειωµένες κατά € 142.060, η Καθαρή Θέση εµφανίζεται αυξηµένη κατά € 142.060 
και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και των προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται 
αυξηµένα κατά € 7.060 και € 135.000 αντίστοιχα. 
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3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, δαπάνες που προέκυψαν µε βάση την συµφωνία εξυγίανσης ποσού € 260.688, που 
έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης, καταχωρήθηκαν στο κονδύλι 
του Ενεργητικού «Προπληρωµένα έξοδα». Συνεπώς, η αξία του κονδυλίου του Ενεργητικού 
«Προπληρωµένα έξοδα» κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019 εµφανίζεται αυξηµένη κατά € 260.688, 
τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και η Καθαρή Θέση αυξηµένα κατά € 260.688. 

4. Δεν λάβαµε επιστολή από το νοµικό σύµβουλο της Εταιρείας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά 
αυτού. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούµε επιφύλαξη για ενδεχόµενες αγωγές τρίτων κατά 
της Εταιρείας και την ενδεχόµενη επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης και στη Καθαρή Θέση. 

5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για 
τη χρήση 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσης αυτής δεν έχουν 
καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 
σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν 
κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης 
που τυχόν απαιτείται.  

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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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. 

Άλλο θέµα 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της  Εταιρείας της προηγούµενης χρήσης που έληξε την 31/12/2018 
ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 
από 16 Ιουλίου 2019 έκθεση ελέγχου µε γνώµη µε Επιφύλαξη λόγω α) µη διενέργειας ζηµίας αποµείωσης επί 
των απαιτήσεων, β) µη διενέργειας πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού και γ) µη διενέργειας πρόβλεψης 
για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 

Άλλες Πληροφορίες  

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων 
Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαµβάνουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και 
την έκθεση ελέγχου επί αυτών.  

Η γνώµη µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών.  
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Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε 
τις άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς 
φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο 
συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να 
αναφέρουµε το γεγονός αυτό. Δεν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό.  

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 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 των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

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

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές 
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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού 
ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 
καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

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

§ Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το 
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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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του 
ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων 
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου 

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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2019. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν 

έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31.12.2019 31.12.2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα 6.1 3.392.487,76 3.606.148,75
Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 0,10 0,10
Λοιπός εξοπλισµός 6.1 72.429,01 82.549,54
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 18.000,00 18.000,00
Σύνολο 3.482.916,87 3.706.698,39
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.2 0,01 0,00
Σύνολο 0,01 0,00
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 210.070,00 210.070,00
Δάνεια και απαιτήσεις 18.514,36 21.663,36
Σύνολο 228.584,36 231.733,36
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 3.711.501,24 3.938.431,75
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα 1.404.984,33 1.340.092,14
Προκαταβολές για αποθέµατα 63.980,87 75.675,72
Σύνολο 1.468.965,20 1.415.767,86
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις 7.1.1 1.709.231,81 1.780.786,67
Λοιπές απαιτήσεις 30.100,73 17.945,10
Δουλευµένα έσοδα περιόδου 0,00 3.300,00
Προπληρωµένα έξοδα 264.174,92 3.408,81
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.1.2 674.218,85 566.590,13
Σύνολο 2.677.726,31 2.372.030,71
Σύνολο κυκλοφορούντων 4.146.691,51 3.787.798,57
Σύνολο ενεργητικού 7.858.192,75 7.726.230,32
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31.12.2019 31.12.2018
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 8 4.755.000,00 4.755.000,00
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 4.755.000,00 4.755.000,00
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 8 53.660,67 53.660,67
Αποτελέσµατα εις νέο -1.195.383,36 -1.120.928,79
Σύνολο -1.141.722,69 -1.067.268,12
Σύνολο καθαρής θέσης 3.613.277,31 3.687.731,88
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Δάνεια 9.1.1 1.603.156,68 1.724.864,70
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 325.057,75 0,00
Σύνολο 1.928.214,43 1.724.864,70
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 601,53 8.838,18
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 9.1.1 121.546,07 82.093,24
Εµπορικές υποχρεώσεις 9.2.1 1.942.276,17 1.942.459,54
Φόρος εισοδήµατος 10.817,44 3.189,36
Λοιποί φόροι και τέλη 86.608,65 100.709,14
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 76.457,72 170.842,30
Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.2 69.595,88 4.683,61
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 8.797,55 818,37
Σύνολο 2.316.701,01 2.313.633,74
Σύνολο υποχρεώσεων 4.244.915,44 4.038.498,44

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 7.858.192,75 7.726.230,32
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
 

 

 

 

Σηµείωση 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11 6.318.596,08 5.840.422,63
Κόστος πωλήσεων 10 -4.685.555,64 -4.318.649,76
Μικτό αποτέλεσµα 1.633.040,44 1.521.772,87
Λοιπά συνήθη έσοδα 164.210,00 90.337,58
Έξοδα διάθεσης 10 -1.421.631,24 -1.310.309,36
Έξοδα διοίκησης 10 -229.874,63 -211.874,13
Λοιπά έξοδα και ζηµίες 10 -144.077,41 -146.659,17
Λοιπά έσοδα και κέρδη 2.170,92 20.478,76
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 3.838,08 -36.253,45
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 13,42 3,12
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10 -67.488,63 -93.631,21
Αποτέλεσµα προ φόρων -63.637,13 -129.881,54
Φόροι εισοδήµατος -10.817,44 -3.189,36
Αποτέλεσµα µετά από φόρους -74.454,57 -133.070,90
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
 

 

Κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2018 4.755.000,00 53.660,67 -987.857,89 1.166.638,42
Αποτελέσµατα περιόδου 0,00 0,00 -133.070,90 -133.070,90
Υπόλοιπο 31.12.2018 4.755.000,00 53.660,67 -1.120.928,79 3.687.731,88
Αποτελέσµατα περιόδου 0,00 0,00 -74.454,57 -74.454,57
Υπόλοιπο 31.12.2019 4.755.000,00 53.660,67 -1.195.383,36 3.613.277,31
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης Δεκεµβρίου 2019 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 

α) Επωνυµία: megawatt εισαγωγές - αντιπροσωπείες ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού 
ανώνυµη εταιρεία 

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη Εταιρεία 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2019 - 31.12.2019 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: 10o χιλ. Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Κιλκίς 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 126954704000 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

ζ) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία µεσαία 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 διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.  

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 
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.  
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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.  

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: 

Ø Κτίρια και τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων: 25 έτη 

Ø Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη 

Ø Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6 έτη 

Ø Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη & 20 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 
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.  

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους, ως ακολούθως: 

β.1) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα αποτιµούνται στην αναπροσαρµοσµένη (εύλογη) αξία τους. Η 
αναπροσαρµογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στην αξία τους 
και η εύλογη αξία εκτιµάται από επαγγελµατίες εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή γίνεται για κάθε διακεκριµένο 
ακίνητο µε προσαρµογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούµενης αναπροσαρµογής τους, όσο και των 
σωρευµένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του πάγιου στοιχείου να ισούται µε την 
αναπροσαρµοσµένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρµογής  καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’ 
εξαίρεση, η µείωση της αξίας λόγω αναπροσαρµογής καταχωρίζεται στα αποτελέσµατα, στον βαθµό που δεν 
καλύπτεται από διαφορά αναπροσαρµογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιµοποιούµενων 
ακινήτων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, υπολογίζονται επί των αναπροσαρµοσµένων αξιών µε την 
σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. 



                                                Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
1 Ιαν – 31 Δεκ 2019

 
 

Σελίδα 21 από 35 
 

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. Φόροι εισοδήµατος 

3.1.3.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 

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

Ø 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. 
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3.1.4. 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 της µέσης σταθµικής τιµής. 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». 

3.1.5. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.5.1. Συµµετοχές  

Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι 
ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την 
ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 
αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της 
υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.5.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

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 λήξεως 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: 

Ø Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου. 
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Ø Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως. 

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. 

3.1.6. 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. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά 
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την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως 
κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

β) Διαγραφή 

Μια µη 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.  

3.1.9. 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. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα 
από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

3.1.10. Έσοδα και έξοδα 

Η Εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.  

Ειδικότερα: 

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

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

ü Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

ü 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. 

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. 
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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.   

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. 
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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 2019 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. 

Στην παρούσα περίοδο 2019 δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 

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 δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας διόρθωσης. 

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 

Στο λογαριασµό «Δάνεια» περιλαµβάνεται το µακροπρόθεσµο τµήµα € 1.603.156,68 δανειακών 
υποχρεώσεων προς Τράπεζες. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσµο τµήµα € 121.546,07 περιλαµβάνεται στους 
λογαριασµούς των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Επίσης, στο λογαριασµό λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις περιλαµβάνεται το µακροπρόθεσµο τµήµα € 325.057,75 πιστωτών σύµφωνα µε βάσει το 
σύµφωνο εξυγίανσης και ρυθµίσεων σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσµο τµήµα € 67.226,19 
περιλαµβάνεται στις λοιπές υποχρεώσεις, στους λοιπούς φόρους και τέλη και στους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης. 
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6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως 

7.1.1 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων 
πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιµοποιούµενων

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχανολογικός 
εξοπλισµός

Λοιπός 
εξοπλισµός

Αξία κτήσεως 
Υπόλοιπο 1.1.2019 150.000,00 5.880.280,51 51.761,25 1.863.854,28
Προσθήκες περιόδου 0,00 22.678,27 0,00 26.733,54
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2019 150.000,00 5.902.958,78 51.761,25 1.890.587,82
Σωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 2.424.131,76 51.761,15 1.781.304,74
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 236.339,26 0,00 36.854,07
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 2.660.471,02 51.761,15 1.818.158,81

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 150.000,00 3.242.487,76 0,10 72.429,01
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 150.000,00 3.456.148,75 0,10 82.549,54

Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/19 31/12/18
Πελάτες 1.078.715,27 930.457,80
Γραµµάτια εισπρακτέα 197.815,30 296.801,44
Επιταγές εισπρακτέες 308.812,11 301.347,31
Επιταγές εισπρακτέες σε 
καθυστέρηση

531.957,65 534.491,53

Αποµείωση απαιτήσεων -408.068,52 -282.311,41
Σύνολο 1.709.231,81 1.780.786,67
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7.1.3 Διαθέσιµα 

 

8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως 

Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 4.755.000 κοινές µε δικαίωµα ψήφου 
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,00 η κάθε µία και ανέρχεται σε € 4.755.000,00. 

Το τακτικό αποθεµατικό € 53.660,67 σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 
4548/2018.  

  

Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/19 31/12/18
Χρεώστες διάφοροι 3.305,88 6.220,11
Χρεωστικοί φόροι 
ελληνικού δηµοσίου

4.492,95 0,00

Λογαριασµοί διαχειρίσεως 
προκαταβολών και 
πιστώσεων

22.301,90 11.724,99

Σύνολο 30.100,73 17.945,10

Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα

31/12/19 31/12/18

Ταµείο 46.650,84 16.602,76
Καταθέσεις όψεως 627.568,01 549.987,37
Σύνολο 674.218,85 566.590,13
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9. Υποχρεώσεις 

9.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

9.1.1 Δάνεια 

 

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους € 2.250.000,00 για εξασφάλιση 
τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων. 

9.1.2 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Οι υποχρεώσεις αφορούν µακροπρόθεσµες καταβολές οφειλών πιστωτών βάσει του συµφώνου 
εξυγίανσης, ρυθµίσες στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. 

9.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

9.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Σελίδα 1Υπόλοιπο λήξεως Τραπεζικά 
δάνεια

Σύνολο

Βραχυπρόθεσµο τµήµα:
Έως 1 έτος 121.546,07 121.546,07
Σύνολο Βραχυπρόθεσµου 
τµήµατος

121.546,07 121.546,07

Μακροπρόθεσµο τµήµα:
1 έως 2 έτη 125.633,12 125.633,12
2 έως 5 έτη 933.899,36 933.899,36
Άνω των 5 ετών 543.624,20 543.624,20
Σύνολο µακροπρόθεσµου 
τµήµατος

1.603.156,68 1.603.156,68

Γενικό Σύνολο 1.724.702,75 1.724.702,75

Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

31/12/19 31/12/18

Πιστωτές βάση συµφώνου 
εξυγίανσης

238.402,98 0,00

Ρυθµίσεις µε ΑΑΔΕ 18.298,26 0,00
Ρυθµίσεις µε ΕΦΚΑ 68.156,51 0,00
Λοιπά 200,00 0,00
Σύνολο 325.057,75 0,00
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9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:  

 

10. Λειτουργικά κόστοι 

Τα κόστοι της κατάστασης αποτελεσµάτων αναλύονται ως εξής: 

 

Τα ανωτέρω κόστοι, έχουν επιµεριστεί στα κατωτέρω κέντρα κόστους ως εξής: 

Εµπορικές υποχρεώσεις 31/12/19 31/12/18
Προµηθευτές 362.430,64 442.599,21
Γραµµάτια πληρωτέα 37.500,00 223.611,40
Επιταγές πληρωτέες 1.525.288,30 1.246.260,66
Προκαταβολές πελατών 17.057,23 29.988,27
Σύνολο 1.942.276,17 1.942.459,54

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/19 31/12/18
Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 54,34 4.683,61
Λοιποί πιστωτές 69.541,54 0,00
Σύνολο 69.595,88 4.683,61

Κόστη 31/12/19 31/12/18
Αναλώσεις Αποθεµάτων 4.724.883,45 4.375.726,15
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 798.697,03 716.816,16
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 54.312,18 55.709,68
Παροχές τρίτων 341.218,74 256.502,27
Φόροι και τέλη 67.981,95 76.465,92
Διάφορα έξοδα 124.111,49 128.845,07
Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων 
ακινητοποιήσεων

273.193,33 287.844,39

Τόκοι και συναφή έξοδα 67.488,63 93.631,21
Ιδιοχρησιµοποίηση αποθεµάτων -47.336,66 -57.076,39
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 528,14 7.162,30
Ζηµία από λύση σύµβασης Leasing 0,00 107.972,14
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 17.792,16 0,00
Ζηµία αποµείωσης απαιτήσεων 125.757,11 31.524,73
Σύνολο 6.548.627,55 6.081.123,63
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11. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 

12. Προτεινόµενη διάθεση κερδών 

Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε ζηµιογόνο αποτέλεσµα. 

13. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο 

Στην κλειόµενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα. 

14. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου 

Οι ζηµίες της περιόδου µεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζηµίες εις νέο, προκειµένου να καλυφθούν 
µε κέρδη επόµενων χρήσεων. 

15. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

 

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

 

Κέντρα Κόστους 31/12/19 31/12/18
Κόστος πωλήσεων 4.685.555,64 4.318.649,76
Έξοδα διοίκησης 229.874,63 211.874,13
Έξοδα διάθεσης 1.421.631,24 1.310.309,36
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 67.488,63 93.631,21
Λοιπά έξοδα και ζηµίες 144.077,41 146.659,17
Σύνολο 6.548.627,55 6.081.123,63

 31/12/19 31/12/18
Πωλήσεις εµπορευµάτων 6.315.112,55 5.838.238,31
Πωλήσεις υπηρεσιών 3.483,53 2.184,32
Σύνολο 6.318.596,08 5.840.422,63

31/12/19 31/12/18
Προσωπικό 56 52
Σύνολο 56 52

31/12/19 31/12/18
Μισθοί, ηµεροµίσθια & παροχές 
προσωπικού

647.464,27 524.360,92

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 144.798,10 187.934,41
Παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία

6.434,66 4.520,83

Σύνολο 798.697,03 716.816,16
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16.  Στοιχεία της Εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του τελικού 
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική 

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

17.  Στοιχεία της Εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µερικού 
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική 

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

18. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

19. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη & Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 

Η Εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη και µε τα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου και στο τέλος της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 
από και προς συνδεµένα µέρη: 

 

20. Διακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις επί της Εταιρείας 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.  

Σελίδα 1

 01.01-31.12.2019 
 01.01-

31.12.2018 
 €  € 

Έσοδα από πωλήσεις σε 
συνδεδεµένες εταιρείες          285.464,77        527.157,85 

Αγορές από 
συνδεδεµένες εταιρείες          317.327,09        392.163,76 

Απαιτήσεις από 
συνδεδεµένα µέρη                194,87                    -   

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεµένα µέρη                      -          (55.239,14)

Εταιρεία
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21. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται 
στον ισολογισµό 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει µη ακυρώσιµες συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αφορούν την 
ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως και το έτος 2023. 

β) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για την χρήση 2014 δεν έχουν εξεταστεί από τις 
φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 
οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

Για τις χρήσεις 2015 έως και 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκαν 
Εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης. Για τη χρήση 2019 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο 
των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται 
σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2019. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις). 

22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Από την 11η Μαρτίου 2020, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την έκρηξη του 
κορωναϊού COVID-19 ως πανδηµία και η Ελληνική Κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την 
20η Μαρτίου 2020.  Η πανδηµία αυτή έχει παγκόσµιο αντίκτυπο και επηρεάζει σηµαντικά την υγεία των 
πολιτών παγκοσµίως και κατ’ επέκταση την παγκόσµια οικονοµία, καθώς επιφέρει σηµαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µε κυριότερες τις διακυµάνσεις των τιµών συγκεκριµένων 
εµπορεύσιµων προϊόντων, τις σηµαντικές διακυµάνσεις των χρηµατιστηριακών δεικτών, τη διαταραχή στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες των επιχειρήσεων και τη διακοπή ή τη σηµαντική µείωση της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, µε σηµαντικό αντίκτυπο στις ταµιακές τους ροές.  

Στα πλαίσια αυτά και παρά τις ανακοινωθείσες ενέσεις ρευστότητας και τα µέτρα στήριξης των 
πληγέντων επιχειρήσεων αναµένεται σηµαντική επίδραση και στην ελληνική οικονοµία µέσω αναµενόµενης 
ύφεσης ως αποτέλεσµα της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, καθώς πολλές 
επιχειρήσεις είχαν καθοδηγήσει τους υπαλλήλους να παραµείνουν στο σπίτι και είχαν περιορίσει ή αναστείλει 
προσωρινά τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, αλλά και του κόστους που συνεπάγεται η αποχή από 
δραστηριότητες µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού. 

Στις 20 Μαρτίου του 2020, η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε µια δέσµη κρατικών ενισχύσεων για 
την αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της εκδήλωσης του COVID-19 στην οικονοµία. Επίσης, στις 20 
Μαΐου 2020 ανακοινώθηκαν επιπρόσθετα µέτρα στήριξης των πληγέντων επιχειρήσεων µε στόχο την 
προστασία της δηµόσιας υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων 
και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Το σχέδιο ξεδιπλώνεται, σε 4 φάσεις, ώστε να απαντηθούν, κατά τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο, οι διαφορετικές ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν από τις ορθές επιλογές της χώρας 
στο υγειονοµικό πεδίο. 
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Κατά την 1η φάση, τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, υπήρξαν περιορισµοί στην οικονοµική 
δραστηριότητα. Στη 2η φάση, πραγµατοποιείται σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων. Η 3η φάση, 
από τον µήνα Ιούνιο µέχρι και τον Οκτώβριο, θα χαρακτηρίζεται από την προοδευτική ανάκαµψη της 
οικονοµίας και στη συνέχεια, κατά την 4η φάση, υπό την προϋπόθεση της οµαλής και θετικής εξέλιξης 
αντιµετώπισης της πανδηµίας, θα έχουµε ανάταξη της οικονοµίας. 

Η Εταιρεία, ως υπεύθυνη επιχείρηση εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση, την ταχεία 
εξάπλωση του ιού και την επίδρασή του στην οικονοµία και την ευρύτερη κοινωνία. Στην παρούσα φάση 
ωστόσο, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζοµένων της. 

Ευθυγραµµιζόµενη µε όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ και των λοιπών αρµόδιων αρχών έχει θεσπίσει 
και διατηρεί σαφή εσωτερικά και εξωτερικά πρωτόκολλα για την τακτική αλλά και επείγουσα επικοινωνία µε 
τους εργαζόµενους και άλλους βασικούς ενδιαφερόµενους φορείς. Επιπρόσθετα έχει ενηµερώσει το προσωπικό 
να αναφέρει εάν αισθάνεται αδιαθεσία και να αναφέρει πιθανή µόλυνση ή έκθεση του στον ιό ή ανησυχίες που 
αφορούν σε άλλους µε τους οποίους µπορεί να έχει έρθει σε επαφή στο χώρο εργασίας. 

Με βάση τις διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για έκδοση, η Διοίκηση έχει εξετάσει τη δυνητική εξέλιξη της επιδηµίας 
και τις αναµενόµενες πιθανές επιπτώσεις της στην Εταιρεία και το οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιείται η Εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από την Ελληνική 
Κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις σε άλλες χώρες, όπου βρίσκονται οι κύριοι επιχειρηµατικοί εταίροι και πελάτες 
της Εταιρείας. 

Παρά το ότι η Διοίκηση δεν δύναται να ποσοτικοποιήσει ή να αξιολογήσει πλήρως τις επιπτώσεις, οι 
κίνδυνοι που επηρεάζουν τη δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι οι ακόλουθοι: 

• Οι επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες θα µπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά λόγω αποµόνωσης 
των εργαζοµένων µας, των πελατών και των προµηθευτών στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές που 
επλήγησαν από την επιδηµία. Στην παρούσα φάση, αξιολογούµε την κατάσταση και λαµβάνουµε 
µέτρα για την αντιµετώπιση τους. 

• Όσον αφορά τους πελάτες µας, εξετάζουµε προσεκτικά την κατάσταση τους στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
και δεδοµένης της αβεβαιότητας αναφορικά µε την εξέλιξη της κατάστασης, δεν είµαστε σε θέση να 
αξιολογήσουµε µε σχετική αξιοπιστία τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στο µέλλον. 

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 και από τις περαιτέρω αποφάσεις της 
ελληνικής κυβέρνησης που θα αφορούν µέτρα οικονοµικής στήριξης του κλάδου 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.  

Κατά συνέπεια, οι οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε την επιδηµία του COVID-19 δεν µπορεί 
να εκτιµηθούν αξιόπιστα και εύλογα επί του παρόντος, µε βάση τις έως τώρα διαθέσιµες πληροφορίες. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί µη διορθωτικό γεγονός και συνεπώς δεν επηρεάζει τις επιµετρήσεις 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που διενεργήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που 
επικρατούσαν στην ελληνική οικονοµία και στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία κατά την 
ηµεροµηνία αναφοράς, ήτοι κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019. 
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