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ǼȉǾȈǿǹ ǼȀĬǼȈǾ�ȉȍȃ�Ǽȉǹǿȇȍȃ 
ȳȻȰ�ɈȸɁ�ɅȵɆȻɃȴɃ�01.01.2020-31.12.2020 
 

Ⱦʐʌʀɸʎ�ʃɲɿ�Ⱦʑʌɿʉɿ�ȵʏɲʀʌʉɿ, 

ɻ� ȵȿȲȻȵɂ�Ƀ.ȵ. ;ɻ� ͨȵʏɲɿʌɸʀɲͩͿ� ɲʋʊ� ʏɻʆ� ʀɷʌʐʍɼ� ʏɻʎ� ʏʉ� ϭϵ70 ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ� ʍʏʉʆ� ʏʉʅɹɲ� ʏʉʐ� ɸʅʋʉʏɿʍʅʉʑ�

ʇʐʄɸʀɲʎ� ɶɿɲ� ʏɿʎ� ɲʆɳɶʃɸʎ� ʏʘʆ� ʐʋʉɷʉʅʙʆ� ʅɸɶɳʄʘʆ� ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ͕� ʊʋʘʎ� ɻ� ѐȵȸ͕� ʉ� ɃɈȵ� ʃɲɿ� ʉ� Ƀɇȵ͘� ȸ� ɹɷʌɲ� ʏɻʎ�

ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ� ʃɲɿ� ʉɿ ɿɷɿʊʃʏɻʏɸʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ʏɻʎ� ɸʀʆɲɿ� ʍʏʉ Ʌʉʄʑʃɲʍʏʌʉ (Ⱦɿʄʃʀʎ)͘� ȸ ȵʏɲɿʌɸʀɲ� ʄʊɶʘ� ʏʉʐ�

ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ�ʏɻʎ�ɸʌɶɲʍʀɲʎ� ʏɻʎ�ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ�ʅɸ�ʍɸɴɲʍʅʊ�ʋʌʉʎ�ʏʉ�ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͕�  ʃɲɿ�ɸʀʆɲɿ�ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆɻ� ʃɲʏɳ�

ISO 9001. 

 

ȸ� ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ� ʏɻʎ� ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ� ʍɸ� ʅɸɶɳʄʉ� ɴɲɽʅʊ� ɸʇɲʌʏɳʏɲɿ� ɲʋʊ� ʏɿʎ� ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ͕� ʏɻʆ� ɲʆɳʋʏʐʇɻ� ʃɲɿ� ʏɻ�

ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ� ʏʘʆ� ɷɿʃʏʑʘʆ� ʏʘʆ� ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏʘʆ� ʃʐʌʀʘʆ� ʋɸʄɲʏʙʆ� ʏɻʎ͘� ɏʎ� ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ͕� ʉ� ʃʑʃʄʉʎ� ɸʌɶɲʍɿʙʆ�

ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ�ɹʆʏʉʆɸʎ�ɷɿɲʃʐʅɳʆʍɸɿʎ�ɲʋʊ�ɹʏʉʎ�ʍɸ�ɹʏʉʎ͕�ʃɲɽʙʎ�ʉɿ�ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ�ʏɿʎ�ʉʋʉʀɸʎ�ʐʋʉɶʌɳʔɸɿ�ɸʀʆɲɿ�ʍʖɸʏɿʃɳ�

ʅɸɶɳʄʉʐ�ʅɸɶɹɽʉʐʎ�ʃɲɿ�ʅɲʃʌʉʑ�ʖʌʉʆɿʃʉʑ�ʉʌʀɺʉʆʏɲ͘ 

 

Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɳ�Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ 

Ƀ� ʃʑʃʄʉʎ� ɸʌɶɲʍɿʙʆ� ʏʉ� ϮϬ20 ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɸ� ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ� ɲʑʇɻʍɻ� ʃɲʏɳ� ϱ7,2й� ʋɸʌʀʋʉʐ� ʍɸ� ʍʖɹʍɻ� ʅɸ� ʏʉ�

ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ�ɹʏʉʎ͕�ʔʏɳʆʉʆʏɲʎ�ʏɲ�Φ5,3 ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲ�ɹʆɲʆʏɿ�Φ3,4 ɸʃɲʏʉʅʅʐʌʀʘʆ�ʏʉ�ϮϬϭ9. Ȱʐʏʊ�ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ�ʍʏɻʆ�

ɲʐʇɻʅɹʆɻ� ɺɼʏɻʍɻ� ɲʋʊ� ʅɸɶɳʄʉʐʎ� ʋɸʄɳʏɸʎ� ʊʋʘʎ� ɻ� ȴȵȸ� ʃɲɿ� ʉ� ɃɈȵ͕� ʃɲɽʙʎ� ʃɲɿ� ʍʏɻʆ� ɲʆɳʋʏʐʇɻ� ɸʌɶɲʍɿʙʆ� ʍɸ�

ʔʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃɳ͘ Ɉʉ�ʅɸɿʃʏʊ�ʃɹʌɷʉʎ�ɲʐʇɼɽɻʃɸ ʏʉ�ϮϬ20 ʃɲʏɳ�96,2й�ʔʏɳʆʉʆʏɲʎ�ʏɲ�Φ0,8 ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲ�ɹʆɲʆʏɿ�ΦϬ͕4 

ʏʉ�ϮϬϭ9 ʃɲɿ�ɲʋɹɷʘʍɸ�ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ�ʃɹʌɷɻ�ʋɸʌʀʋʉʐ�ΦϬ͕19 ɸʃɲʏʉʅʅʐʌʀʘʆ͘�Ɉʉ�ʏɸʄɿʃʊ�ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ�

ʋʌʉ�ʔʊʌʘʆ�ʃʐʅɲʀʆɸʏɲɿ�ʍʏɲ�ʀɷɿɲ�ɸʋʀʋɸɷɲ�ʅɸ�ɲʐʏɳ�ʏʉʐ�ϮϬϭϵ�ɲɶɶʀɺʉʆʏɲʎ�ʏɲ�ΦϬ͕ϭ�ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲ�ʋʌʉ�ʔʊʌʘʆ ɸʆʙ�

ʊʍʉʆ� ɲʔʉʌɳ� ʏɲ� ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ� ʅɸʏɳ ʔʊʌʘʆ� ʍɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿ ɺɻʅɿɹʎ -ΦϬ͕Ϭ7 ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿʘʆ ɹʆɲʆʏɿ ʃɲɽɲʌʙʆ 

ʃɸʌɷʙʆ ʑʗʉʐʎ�ΦϬ͕01 ɸʃɲʏʉʅʅʐʌʀʘʆ ʏʉ 2019. 

Ɉɲ�ʏɲʅɸɿɲʃɳ�ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʏɻʎ ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ ʅɸɿʙɽɻʃɲʆ ʃɲʏɳ�ʏɻ�ɷɿɳʌʃɸɿɲ�ʏʉʐ�ϮϬϮϬ�ɸʆʙ�ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ�ʃɲʏɲɶʌɳʔɻʃɸ�

ʅɸʀʘʍɻ� ʏʉʐ� ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅʉʐ� ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑ� ɷɲʆɸɿʍʅʉʑ� ʃɲɿ� ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ� ʐʋʉʖʙʌɻʍɻ� ʏʘʆ� ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ� ʋʌʉʎ�

ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ�ʃɲɿ�ʏʘʆ�ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ�ɲʋʊ�ʋɸʄɳʏɸʎ. 

Ƀ�ɿʍʉʄʉɶɿʍʅʊʎ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ�ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ�ʅʀɲ�ʍʐʆʉʄɿʃɳ�ʐɶɿɼ�ɸɿʃʊʆɲ͕�ʅɸ�ɸʋɳʌʃɸɿɲ�ɿɷʀʘʆ�ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ʅɸʏɳ�ʃɲɿ�

ʏɻʆ�ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ�ʏɻʎ ɲʇʀɲʎ�ʏʘʆ�ɿɷɿʉʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆʘʆ�ɸʆʍʙʅɲʏʘʆ�ʋɳɶɿʘʆ�ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ.  

 

ȵʃʏɿʅɼʍɸɿʎ�Θ�Ʌʌʉʉʋʏɿʃɹʎ�ɶɿɲ�ʏʉ�ϮϬ21 

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ�ʏɲ�ʏʌɹʖʉʆʏɲ�ɷɸɷʉʅɹʆɲ͕�ʏɲ�ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ�ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ�ɲʆɲʅɹʆʉʆʏɲɿ�ʆɲ ɷɿɲʏɻʌɻɽʉʑʆ�

ʍʏɲɽɸʌɳ� ʃɲʏɳ� ʏʉ� ϮϬ21. ɇɸ� ʅɸʍʉʋʌʊɽɸʍʅʉ� ʉʌʀɺʉʆʏɲ͕� ʉ� ʌʐɽʅʊʎ� ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ� ʏʘʆ� ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ� ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʏɻʎ 

ȵʏɲɿʌʀɲʎ ɽɲ� ɸʇɲʌʏɻɽɸʀ� ʃɲɿ� ɲʋʊ� ʏɻʆ� ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ� ʏʌɲʋɸɺɿʃʙʆ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ� ɶɿɲ� ʏɻ� ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ 

ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ. 

 
. 
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Ⱦʀʆɷʐʆʉɿ 

Ƀɿ�ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ�ʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ�ʍɸ�ɷɿɳʔʉʌʉʐʎ�ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ�ʃɲɿ�ɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɸʎ͕�ʉɿ�ʉʋʉʀɸʎ�ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ�

ʅɸ� ʏɻ� ʔʑʍɻ� ʏʘʆ� ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕� ʏɿʎ� ɸʋɿʃʌɲʏʉʑʍɸʎ� ʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎ� ʍʐʆɽɼʃɸʎ͕� ʏɿʎ� ʍʖɹʍɸɿʎ� ʅɸ� ʏʉʐʎ� ʋɸʄɳʏɸʎ͕� ʏʉʐʎ�

ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ�ʃɲɿ�ʏʉʐʎ�ʐʋɸʌɶʉʄɳɴʉʐʎ͘�ɇɸ�ʅɸɶɳʄʉ�ɴɲɽʅʊ͕�ʉ�ʃʀʆɷʐʆʉʎ�ʋʉʐ�ɲʋʉʌʌɹɸɿ�ɲʋʊ�ɲʐʏɹʎ�ʏɿʎ�ʍʖɹʍɸɿʎ�ʃɲɿ�

ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ� ɸʀʆɲɿ� ʋʌʉɴʄɹʗɿʅʉʎ� ɼ� ʅʋʉʌɸʀ� ʆɲ� ɲʆʏɿʅɸʏʘʋɿʍɽɸʀ� ʅɸ� ʏɻʆ� ɸʋɿʄʉɶɼ� ʏɻʎ� ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ� ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ�

ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɼʎ� ʏʉʐʎ� ʄʊɶʘ� ʏɻʎ� ʍʐʍʍʘʌɸʐʅɹʆɻʎ� ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ� ʏʘʆ� ʍʏɸʄɸʖʙʆ� ʃɲɿ� ʏʘʆ� ɽɸʍʅɿʃʙʆ� ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ� ʏɻʎ�

ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ͘ 

Ɉʉ�ɺɻʏʉʑʅɸʆʉ�ʋɳʆʏɲ�ɸʀʆɲɿ�ʉ�ʃʀʆɷʐʆʉʎ�ʆɲ�ɲʅɴʄʑʆɸʏɲɿ�ʃɲɿ�ʆɲ�ʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿ�ʍɸ�ɲʆɸʃʏɳ�ʋʄɲʀʍɿɲ�ʃɲɿ�ɷɿɲʖɸɿʌʀʍɿʅɲ�

ɸʋʀʋɸɷɲ�ɶɿɲ�ʏɻ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ͕�ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ�ʊʏɿ�ʃɲʆɹʆɲ�ʍʑʍʏɻʅɲ�ʃɲɿ�ʋʉʄɿʏɿʃɼ�ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ�ʃɿʆɷʑʆʉʐ�

ɷɸʆ�ʅʋʉʌɸʀ�ʆɲ�ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ�ɲʋʊʄʐʏɻ�ɲʍʔɳʄɸɿɲ�ʃɲɿ�ʆɲ�ɲʋʉʃʄɸʀʍɸɿ�ʃɳɽɸ�ʃʀʆɷʐʆʉ͘ 

Ƀɿ� ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ� ʏʘʆ� ɴɲʍɿʃʊʏɸʌʘʆ� ʃɿʆɷʑʆʘʆ� ʃɲɿ� ɲɴɸɴɲɿʉʏɼʏʘʆ͕� ʉɿ� ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ� ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ� ɲʐʏʙʆ ʃɲɽʙʎ� ʃɲɿ� ɻ�

ɸʋʀʋʏʘʍɼ�ʏʉʐʎ�ʍʏɿʎ�ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ�ɹʖʉʐʆ�ʘʎ�ɸʇɼʎ͗� 

  

ɲ͘�Ʌɿʍʏʘʏɿʃʊʎ�ʃʀʆɷʐʆʉʎ� 

ȸ�ȵʏɲɿʌɸʀɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ�ʅʀɲ�ɲʐʍʏɻʌɼ�ʋʉʄɿʏɿʃɼ�ɲʏʉʅɿʃɼʎ�ɸʇɹʏɲʍɻʎ�ʆɹʘʆ�ʋɸʄɲʏʙʆ�ʘʎ�ʋʌʉʎ�ʏɻʆ�ʋɿʍʏʉʄɻʋʏɿʃɼ�ʏʉʐʎ 

ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ� ʆɲ� ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ� ɸʋɿʍɼʅʘʎ� ʋʌʉʍʔʉʌɳ� ʅɸ� ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎ� ʊʌʉʐʎ� ʃɲɿ� ʍʐʆɽɼʃɸʎ�

ʋʄɻʌʘʅɼʎ� ʃɲɿ� ʋɲʌɳɷʉʍɻʎ͘� Ɉʉ� ʖɲʌʏʉʔʐʄɳʃɿʉ� ʋɸʄɲʏʙʆ ʏɻʎ� ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ� ɸʀʆɲɿ� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʉ ʃɲɿ� ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ�

ɹʌɶɲ�ʋɸʄɲʏʙʆ�ʏʉʐʎ�ʉʋʉʀʉʐʎ�ɽɸʘʌɸʀ�ʃɲʏɳ�ʏɸʃʅɼʌɿʉ�ʔɸʌɹɶɶʐʉʐʎ ʃɲɿ�ɲʇɿʊʋɿʍʏʉʐʎ͕�ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ�ʏʉʐ�

ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ�ȴɻʅʉʍʀʉʐ. ɉʋʊ�ɲʐʏʊ� ʏʉ� ʋʌʀʍʅɲ� ʏɻʎ� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʎ� ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ� ʏʉʐ�ʋɸʄɲʏʉʄʉɶʀʉʐ� ʏɻʎ, ɻ� ȵʏɲɿʌɸʀɲ 

ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ�ʅɹʏʌɿʉʐ�ɸʋɿʋɹɷʉʐ�ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ�ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ�ʃɿʆɷʑʆʉʐ͘ 

 

ȳɿɲ� ʏɻ� ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ� ʏɻʎ� ʋʌʊɴʄɸʗɻʎ� ɲʋʉʅɸʀʘʍɻʎ� ʏʘʆ� ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ� ɲʋʊ� ʋɸʄɳʏɸʎ� ʃɲɿ� ʄʉɿʋʉʑʎ� ɸʅʋʉʌɿʃʉʑʎ�

ʖʌɸʙʍʏɸʎ͕�ɻ�ȵʏɲɿʌɸʀɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ�ʏʉ�ɸʋʀʋɸɷʉ�ɸʋɿʍʔɳʄɸɿɲʎ�ɲʆɳ�ʋɸʄɳʏɻ�ʅɸ�ʃʌɿʏɼʌɿɲ�ʏɻʆ�ʖʌʉʆɿʃɼ�ɸʆɻʄɿʃʀʘʍɻ 

ʏʘʆ� ɲʆɸʀʍʋʌɲʃʏʘʆ� ʐʋʉʄʉʀʋʘʆ� ʃɲɿ� ʏɻʆ� ɸʐʌʑʏɸʌɻ� ʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɳ� ʏʉʐ͕� ɸʆʙ� ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ� ʃɲɿ� ɶɸʆɿʃʊʏɸʌʉ�

ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ�ʃɿʆɷʑʆʉʐ�ɸʋɿʍʔɳʄɸɿɲʎ�ʍʏʉ�ʍʑʆʉʄʉ�ʏʘʆ�ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ�ɲʆɳʄʉɶɲ�ʅɸ�ʏɿʎ�ɸʋɿʃʌɲʏʉʑʍɸʎ�ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ�

ʍʐʆɽɼʃɸʎ͘ 

  

ʋʉʍɳ�ʍɸ�Φ�͚ϬϬϬ ȵɈȰȻɆȵȻȰ 

 31.12.2020 31.12.2019 

Ʌɸʄɳʏɸʎ�Θ�ȿʉɿʋɹʎ�ȵʅʋʉʌɿʃɹʎ�Ȱʋɲɿʏɼʍɸɿʎ�ɲʋʊ�ɍʌɸʙʍʏɸʎ�;ȰͿ 1.993 2.551 

Ʌʌʊɴʄɸʗɻ�ȵʋɿʍʔɲʄɸɿʙʆ�ɶɿɲ�Ʌɸʄɳʏɸʎ�Θ�ɍʌɸʙʍʏɸʎ�;ȲͿ 130 130 

Ʌʉʍʉʍʏʊ�Ʌʌʉɴʄɹʗɸʘʆ�;B / A) 6,5% 5,1% 

 

ɴ͘�Ⱦʀʆɷʐʆʉʎ�ɀɸʏɲɴʉʄɼʎ�Ɉɿʅʙʆ͗ 

ȸ� ȵʏɲɿʌɸʀɲ ɹʖɸɿ� ʖɲʅɻʄɼ� ɹʃɽɸʍɻ� ʍɸ� ʅɸʏɲɴʄɻʏʊʏɻʏɲ� ʏʘʆ ʏɿʅʙʆ� ʏʘʆ� ʋʌʙʏʘʆ� ʐʄʙʆ� ʃɲɿ� ʄʉɿʋʙʆ� ʐʄɿʃʙʆ� ʋʉʐ�

ʋʌʉʅɻɽɸʑɸʏɲɿ͕� ʃɲɽʙʎ� ʏɲ� ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ� ɸʀʆɲɿ� ɸʐʌɹʘʎ� ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ� ʍʏɻʆ� ʏʉʋɿʃɼ� ɲɶʉʌɳ� ɲʋʊ� ʋʄɻɽʙʌɲ�

ʋʌʉʅɻɽɸʐʏʙʆ�ʅɸ�ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ�ʆɲ�ʐʋɳʌʖɸɿ�ɹʆʏʉʆʉʎ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʊʎ ʍʏɿʎ�ʏɿʅɹʎ͘ 

 

ɶ͘�ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊʎ�Ⱦʀʆɷʐʆʉʎ 
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ȸ�ȵʏɲɿʌɸʀɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɸʀ�ʏɿʎ�ɸʌɶɲʍʀɸʎ�ʏɻʎ ʅɸ�ʃɸʔɳʄɲɿɲ�ʃʀʆɻʍɻʎ͕�ɶɿɲ�ʆɲ�ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ�ʏɻʆ�ɲʋʌʊʍʃʉʋʏɻ�ʋʙʄɻʍɻ�

ʏʘʆ� ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ� ʏɻʎ. ȵʋʀʍɻʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏʌɲʋɸɺɿʃɹʎ� ɸɶɶʐɻʏɿʃɹʎ� ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ� ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ� ʆɲ� ʍʐʅʅɸʏɳʍʖɸɿ� ʍɸ�

ɷɿɲɶʘʆɿʍʅʉʑʎ� ɹʌɶʘʆ� ʃɲɽʙʎ� ʃɲɿ� ɸɶɶʐɻʏɿʃɹʎ� ʃɲʄɼʎ� ʋʄɻʌʘʅɼʎ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ɸʅʋʌʊɽɸʍʅɻ� ɲʋʉʋʄɻʌʘʅɼ ʏʘʆ�

ʋʌʉʅɻɽɸʐʏʙʆ� ʏɻʎ. Ƀɿ� ʊʌʉɿ� ʃɲɿ� ɻ� ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻ� ɲʐʏʙʆ� ʏʘʆ� ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ� ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ� ɷɻʄɲɷɼ� ʉɿ�

ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ� ʏʘʆ� ɸɶɶʐɻʏɿʃʙʆ� ɸʋɿʍʏʉʄʙʆ͕� ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ� ɲʋʊ� ɷɿɸɽʆɸʀʎ� ʃɲɿ� ɸɶʖʙʌɿɸʎ� ʍʐʆɽɼʃɸʎ� ʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ� ʉɿ�

ʉʋʉʀɸʎ�ɷɸʆ�ɸʄɹɶʖʉʆʏɲɿ�ɲʋʊ�ʏɻ ȴɿʉʀʃɻʍɻ͕�ʋɲʌɳ�ʏɻʆ�ʐʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɲʄɼ�ʍʖɹʍɻ�ʅɸ�ʏʉ�ɸɶʖʙʌɿʉ�ʏʌɲʋɸɺɿʃʊ�ʍʑʍʏɻʅɲ͘  

 

ɷ͘�Ⱦʀʆɷʐʆʉʎ�Ɉɲʅɸɿɲʃʙʆ�Ɇʉʙʆ 

ȿʊɶʘ�ʏʉʐ�ʍʖɸʏɿʃɳ�ʅɿʃʌʉʑ�ʅɸɶɹɽʉʐʎ�ʏʘʆ�ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ�ʃɲɿ�ʏɻʎ�ʔʑʍɻʎ�ɲʐʏʙʆ�ʏʘʆ�ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ͕�ɷɸʆ�

ɶʀʆɸʏɲɿ�ʖʌɼʍɻ ʍʑʆɽɸʏʘʆ�ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ�ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɲʆʏɿʍʏɳɽʅɿʍɻ�ʏɻʎ ʏɲʅɸɿɲʃɼʎ ʌʉɼʎ͘ 

 

ɸ͘�Ⱦʀʆɷʐʆʉʎ�Ɇɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ 

Ƀ� ʃʀʆɷʐʆʉʎ� ʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ� ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ� ʍʏʉ� ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉ� ɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎ� ʏʘʆ� ɳʅɸʍɲ� ʌɸʐʍʏʉʋʉɿɼʍɿʅʘʆ�

ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆ� ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ� ʏʉʐ� ɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑ� ʆɲ� ʃɲʄʑʗʉʐʆ� ʏɿʎ� ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɸʎ� ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ� ʃɲʏɳ� ʏɻʆ�

ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ� ʄɼʇɻʎ� ʏʉʐʎ͘� Ʉʋʘʎ� ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ� ɲʋʊ� ʏʉʆ� ʋɲʌɲʃɳʏʘ� ʋʀʆɲʃɲ͕� ʍʏʉ� ʏɹʄʉʎ� ʏʉʐ� 2020 ɻ� ȵʏɲɿʌɸʀɲ 

ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ�ɽɸʏɿʃʊ�ʃɲɽɲʌʊ�ʃʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆ�ɸʆɸʌɶɻʏɿʃʊ͘ 

 

ʋʉʍɳ�ʍɸ�Φ�͚ϬϬϬ ȵɈȰȻɆȵȻȰ 

 2020 2019 

Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆ�ȵʆɸʌɶɻʏɿʃʊ͕�ʋʄɼʆ�ʏɲʅɸɿɲʃʙʆ�ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ�;ȰͿ 2.197 2.841 

Ȳʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɸʎ�ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ͕�ʋʄɻʆ�ʏʌɲʋɸɺɿʃʙʆ�ɷɲʆɸʀʘʆ�;Ȳ) 876 1.788 

Ⱦɲɽɲʌʊ�Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆ�ȵʆɸʌɶɻʏɿʃʊ�;Ȱ�ʹ ȲͿ 1.321 1.053 

 

Ʌʉʄɿʏɿʃɼ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ�ɸʀʆɲɿ�ɻ� -ɲʆɳ�ʋɳʍɲ�ʖʌʉʆɿʃɼ�ʍʏɿɶʅɼ- ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ�ʏɲʅɸɿɲʃɼʎ�ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʃɳʄʐʗɻ�

ʏʘʆ�ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʋʉʐ�ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ͘� ȳɿɲ� ʏɻʆ� ɸʋʀʏɸʐʇɻ�ɲʐʏʉʑ� ʏʉʐ�ʍʃʉʋʉʑ͕� ɻ� ȵʏɲɿʌɸʀɲ ɸʋɿɷɿʙʃɸɿ� ʆɲ�ɷɿɲʏɻʌɸʀ�

ɸʋɲʌʃɹʎ�ʐʋʊʄʉɿʋʉ�ʍɸ�ʅɸʏʌɻʏɳ�;ɼ�ʍɸ�ʍʐʅʔʘʆɻɽɸʀʍɲ�ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ�ɶʌɲʅʅɼͿ�ʙʍʏɸ�ʆɲ�ʃɲʄʑʋʏɸɿ�ʏɿʎ�ɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɸʎ�

ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ�ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ�ɶɿɲ�ʋɸʌʀʉɷʉ�ɸʆʊʎ�ʅɻʆʊʎ͘� 

 

Ȳɲʍɿʃʊ�ʃʌɿʏɼʌɿʉ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ�ʏɻʎ�ʋʉʌɸʀɲʎ�ʏɻʎ�ʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ�ɸʀʆɲɿ�ɻ�ɲʆɳʄʐʍɻ�ʏɻʎ�ʖʌʉʆɿʃɼʎ�ɸʆɻʄɿʃʀʘʍɻʎ�ɼ�

ͨʄɻʃʏʊʏɻʏɲʎͩ� ʏʘʆ� ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ� ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ� ʏɻʎ� ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ͕� ɲʋʊ� ʏɻʆ� ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ� ʍʑʆʏɲʇɻʎ� ʏʘʆ�

ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ�ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�ɹʘʎ�ʏɻʆ�ʖʌʉʆɿʃɼ�ʘʌʀʅɲʆʍɻ�ɲʐʏʙʆ�ʏʘʆ�ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ͘ 

ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ� ʊʏɿ� ʊʄʉʎ� ʉ� ɷɲʆɸɿʍʅʊʎ� ʏɻʎ� ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ� ɲʔʉʌɳ� ʍɸ� ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅʉ� ʏʌɲʋɸɺɿʃʊ� ɷɲʆɸɿʍʅʊ ʃɲɿ�

ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɲɿ�ʃɲʆʉʆɿʃɳ. 

 

ʍʏ͘ Ʌɲʆɷɻʅʀɲ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ covid-19 

ȸ� ɸʇɳʋʄʘʍɻ� ʏʉʐ� ʆɹʉʐ� ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ� ͨ�Žǀid-ϭϵ͕ͩ� ʉ� ʉʋʉʀʉʎ� ʏʉʆ� ɀɳʌʏɿʉ� ϮϬϮϬ ʃɻʌʑʖʏɻʃɸ� ɲʋʊ� ʏʉʆ� Ʌɲɶʃʊʍʅɿʉ�

Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ�ɉɶɸʀɲʎ ʘʎ�ͨʋɲʆɷɻʅʀɲͩ�ʃɲɽʙʎ�ʃɲɿ�ɻ�ɸʋɿɴʉʄɼ�ɹʃʏɲʃʏʘʆ�ʅɹʏʌʘʆ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ�ʏɻʎ�ɲʋʊ�ʏɿʎ�

ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ�ʃʐɴɸʌʆɼʍɸɿʎ�ɸʋɻʌɹɲʍɲʆ ɲʌʆɻʏɿʃɳ�ʏɻʆ�ʋɲɶʃʊʍʅɿɲ�ʉɿʃʉʆʉʅʀɲ͘ 
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Ʌɲʌʉʄɲʐʏɳ� ɻ� ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ� ʏɻʎ� ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ� ʍʐʆɸʖʀʍʏɻʃɸ� ʃɲʆʉʆɿʃɳ� ɲʔʉʑ� ɷɸʆ� ɲʆɼʃɸ ʍɸ� ɸʃɸʀʆɸʎ� ʏɿʎ� ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ�

ɸʏɲɿʌɿʙʆ�ʍʏɿʎ�ʉʋʉʀɸʎ�ɸʋɿɴʄɼɽɻʃɸ�ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ�ɲʆɲʍʏʉʄɼ�ɸʌɶɲʍɿʙʆ͘ ɀɳʄɿʍʏɲ�ʉ�ʏɺʀʌʉʎ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ�ʍʐʆɹʖɿʍɸ�

ʏɻʆ�ɲʆʉɷɿʃɼ ʏʉʐ�ʋʉʌɸʀɲ͘͘  

ȸ� ȵʏɲɿʌɸʀɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀ� ʍʐʆɸʖʙʎ� ʏɿʎ� ɸʇɸʄʀʇɸɿʎ͕� ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ� ʏʉʐʎ� ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ ʃɲɿ� ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ� ʍʏɿʎ� ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ�

ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ�ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ�ʆɲ�ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸɿ�ʏɿʎ�ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ�ʏɻʎ�ʋɲʆɷɻʅʀɲʎ�ʍʏɲ�ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ�ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ�ʏɻʎ� 

ʃɲɿ�ʆɲ�ɷɿɲʍʔɲʄʀʍɸɿ�ʏɻʆ�ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ�ʏɻʎ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ.  

 

ɺ.ȳɸɶʉʆʊʏɲ�ʅɸʏɳ�ʏɻʆ�ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ�ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ�ʏʘʆ�ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ�Ⱦɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ 

ȴɸʆ�ʐʋɳʌʖʉʐʆ�ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ�ɶɸɶʉʆʊʏɲ�ʏɲ�ʉʋʉʀɲ�ʆɲ�ʍʐʆɹɴɻʍɲʆ�ɲʋʊ�ʏɻ�ʄɼʇɻ�ʏɻʎ�ʖʌɼʍɻʎ�ʋʉʐ�ʃʄɸʀʆɸɿ�ʅɹʖʌɿ�ʃɲɿ�ʏɻʆ�

ɻʅɹʌɲ�ʍʑʆʏɲʇɻʎ� ʏɻʎ�ʋɲʌʉʑʍɲʎ�ȶʃɽɸʍɻʎ͕� ʏɲ�ʉʋʉʀɲ�ʅʋʉʌɸʀ�ʆɲ�ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ�ʏɻʆ�ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ�ɷɿɳʌɽʌʘʍɻ�ɼ� ʏɻʆ�

ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼ�ʋʉʌɸʀɲ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ͘ 

 

Ȳɲʍɿʃʉʀ�ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʀ�Ȱʌɿɽʅʉɷɸʀʃʏɸʎ 

ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ�ʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿ�ʉʌɿʍʅɹʆʉɿ�ɲʌɿɽʅʉɷɸʀʃʏɸʎ ɶɿɲ�ʏɻʆ�ȵȿȲȻȵɂ Ƀ͘ȵ.: 

2020 2019
ɀɹʍɻ�ɲʋʊɷʉʍɻ�Ȼɷʀʘʆ�Ⱦɸʔɲʄɲʀʘʆ -2,3% 0,4%

ȼɷɿɲ�Ⱦɸʔɳʄɲɿɲ�ͬ�ɇʑʆʉʄʉ�ɉʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ 131,3% 140,4%

Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆ�ȵʆɸʌɶɻʏɿʃʊ�ͬ�Ȳʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɸʎ�ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ 1,51 1,23

Ⱦɹʌɷɻ�ʋʌʉ�ʔʊʌʘʆ�ͬ�Ⱦʑʃʄʉʎ�ȵʌɶɲʍɿʙʆ 2,0% 3,2%

Ⱦɹʌɷɻ�ʅɸʏɳ�ʔʊʌʘʆ�ͬ�Ⱦʑʃʄʉʎ�ȵʌɶɲʍɿʙʆ -1,3% 0,4%  
 

ȵʃ�ʅɹʌʉʐʎ�ʏʘʆ�ȵʏɲʀʌʘʆ 

 

 

Aʄɹʇɲʆɷʌʉʎ Ʌɲʆɲɶɿʙʏʉʐ 
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31.12.2020

                  
31.12.2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοπ/να ενσώματα πάγια στοιχεία 8 1.395.639                3.217.869                
Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού 9 2.727                        2.727                        
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 51.407                     49.798                      
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.449.773               3.270.394                

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα 11 333.822                   420.617                    
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 1.863.281                2.420.761                
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 203.820                   363.454                    
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 2.400.923               3.204.832                

Σύνολο Ενεργητικού 3.850.695               6.475.226                

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 17 2.496.407                1.644.864                
Αποθεματικά 18 840.566                   2.366.821                
Κέρδη (ζημίες) εις νέον (1.151.242)              (230.080)                  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας 
(α) 2.185.731               3.781.605                

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές εργαζομένων κατά 
την έξοδο από την υπηρεσία 70.787                     77.491                      
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 70.787                     77.491                      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 790.632                   1.619.356                
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι 
πληρωτέοι 15 85.835                     168.392                    
Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός δανεισμός 16 717.711                   828.381                    
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.594.177               2.616.130                

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 1.664.964               2.693.621                

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων (α) 
+ (β) 3.850.695               6.475.226                

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)
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ɍʌɼʍɻ������������������
1.1-31.12.2020

ɍʌɼʍɻ������������������
1.1-31.12.2019

Ⱦʑʃʄʉʎ�ɸʌɶɲʍɿʙʆ 1 5.353.998             3.404.920             
Ⱦʊʍʏʉʎ�Ʌʘʄɼʍɸʘʆ 2 (4.515.559)            (2.977.633)            
ɀɿʃʏʊ�ʃɹʌɷʉʎ 838.439                427.287                

ȿʉɿʋɳ�ɹʍʉɷɲ�Ͳ�ɹʇʉɷɲ�;ʃɲɽɲʌɳͿ 3 (606.899)               (12.751)                  
ȶʇʉɷɲ�ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ 4 (38.460)                  (198.376)               
ȶʇʉɷɲ�ɷɿɲɽɹʍɸʘʎ 5 (5.244)                    (27.194)                  
ɀɸʌʀɷɿʉ�ʃɸʌɷʙʆͬ�;ɺɻʅɿʙʆͿ�ɲʋʊ�ʍʐɶɶɸʆɸʀʎ 1.723                     435                        

Ⱦɹʌɷɻ�ʋʌʉ�ʔʊʌʘʆ͕�ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ�Θ�ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆ�
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ 189.558                189.401                

ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ�ʃʊʍʏʉʎ�;ʃɲɽɲʌʊͿ 6 (84.423)                  (79.111)                  
Ⱦɹʌɷɻ�ʋʌʉ�ʔʊʌʘʆ 105.135                110.290                

ʚȵʇʉɷɲ�ʔʊʌʉʐ�ʖʌɼʍɻʎ 7 (174.754)               (95.549)                  

Ⱦɹʌɷɻ�ʅɸʏɳ�ɲʋʊ�ʔʊʌʉʐʎ (69.619)                 14.741                   

Ⱦɹʌɷɻ�ʋʌʉ�ʔʊʌʘʆ͕�ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ͕�ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆ�
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ�ʃɲɿ�ʍʐʆʉʄɿʃʙʆ�ɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆ 430.253                323.282                

Ƀɿ�ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɹʎ�ʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ�ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ�ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ�ʅɹʌʉʎ�ʏʘʆ�ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ�Ⱦɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ

ȵȿȲȻȵɂ�Ƀ͘ȵ͘
ȾȰɈȰɇɈȰɇȸ�ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈɏɁ�ȳȻȰ�ɈȸɁ�ɍɆȸɇȸ

ȰɅɃ�ϭ�ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɉ�ϮϬϮϬ�ɀȵɍɆȻ�ϯϭ�ȴȵȾȵɀȲɆȻɃɉ�ϮϬϮϬ
;Ʉʄɲ�ʏɲ�ʋʉʍɳ�ɸʀʆɲɿ�ɸʃʔʌɲʍʅɹʆɲ�ʍɸ�ɸʐʌʙͿ
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ɍʌɼʍɻ�ϭ͘ϭͲ
31.12.2020

ɍʌɼʍɻ�ϭ͘ϭͲ
31.12.2019

Ⱦɹʌɷɻ�ʅɸʏɳ�ʔʊʌʘʆ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ (69.619)                     14.741                       

ȿʉɿʋɳ�ʍʐʆʉʄɿʃɳ�ɹʍʉɷɲ
Ʌʉʍɳ�ʋʉʐ�ɷɸʆ�ɲʆɲʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿ�ʍʏɻʆ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ�ʍɸ�ʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌɸʎ�ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ

Ȱʋʉɽɸʅɲʏɿʃɳ�ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʎ�ɲʇʀɲʎ�ʄʉɿʋʙʆ�ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆ�
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ (1.526.255)                -                             

Ɍʊʌʉʎ�ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ�ʋʉʐ�ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ�ʍʏɲ�ʄʉɿʋɳ�ʍʐʆʉʄɿʃɳ�ɹʍʉɷɲ -                             -                             

ȿʉɿʋɳ�ʍʐʆʉʄɿʃɳ�ɹʍʉɷɲ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ�
ʅɸʏɳ�ɲʋʊ�ʔʊʌʉʐʎ (1.526.255)                -                             

ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳ�ɇʐʆʉʄɿʃɳ�Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ (1.595.874)                14.741                       

Ƀɿ�ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɹʎ�ʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ�ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ�ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ�ʅɹʌʉʎ�ʏʘʆ�ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ�Ⱦɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ

ȵɈȰȻɆȻȰ

ȵȿȲȻȵɂ�Ƀ͘ȵ͘
ȾȰɈȰɇɈȰɇȸ�ɇɉɁɃȿȻȾɏɁ�ȵɇɃȴɏɁ�ȳȻȰ�ɈȸɁ�ɍɆȸɇȸ

ɅɃɉ�ȵȿȸɂȵ�ϯϭ�ȴȵȾȵɀȲɆȻɃɉ�ϮϬϮϬ
;Ʉʄɲ�ʏɲ�ʋʉʍɳ�ɸʀʆɲɿ�ɸʃʔʌɲʍʅɹʆɲ�ʍɸ�ȵʐʌʙͿ
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ɍʌɼʍɻ���������������������������
1.1-31.12.2020

ɍʌɼʍɻ�����������������������������
1.1-31.12.2019

ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ�ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

Ⱦɹʌɷɻ�ʋʌʉ�ʔʊʌʘʆ 105.135                  110.290                  

Ʌʄɹʉʆͬʅɸʀʉʆ�ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɹʎ�ɶɿɲ͗
Ȱʋʉʍɴɹʍɸɿʎ 240.695                  133.881                  
Ʌʌʉɴʄɹʗɸɿʎ (6.705)                     10.301                     
Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʀ�ʏʊʃʉɿ (242)                        (203)                         
ɍʌɸʘʍʏɿʃʉʀ�ʏʊʃʉɿ�Θ�ʍʐʆɲʔɼ�ɹʇʉɷɲ 84.665                    79.314                     

ɀɸʏɲɴʉʄɹʎ�ʍʏʉ�ʃɸʔɳʄɲɿʉ�ʃʀʆɻʍɻʎ
ɀɸʀʘʍɻͬ�;ȰʑʇɻʍɻͿ�ɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ 86.795                    (353.269)                 
ɀɸʀʘʍɻͬ�;ȰʑʇɻʍɻͿ�ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ 558.588                  (1.346.467)              
;ɀɸʀʘʍɻͿͬ�Ȱʑʇɻʍɻ�ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ�;ʋʄɻʆ�ɷɲʆɸɿɲʃʙʆͿ (828.725)                918.259                  
ɍʌɸʘʍʏɿʃʉʀ�ʏʊʃʉɿ�Θ�ʍʐʆɲʔɼ�ɹʇʉɷɲ�ʃɲʏɲɴɸɴʄɻʅɹʆɲ (84.665)                   (79.314)                   
Ⱦɲʏɲɴɸɴʄɻʅɹʆʉɿ�ʔʊʌʉɿ (182.713)                (49.016)                   
ɇʑʆʉʄʉ�ɸɿʍʌʉʙʆͬ;ɸʃʌʉʙʆͿ�ɲʋʊ�ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ�
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ;ɲͿ (27.171)                  (576.225)                 

ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ�ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
Ȱɶʉʌɹʎ�ɸʆʍʙʅɲʏʘʆ�ʃɲɿ�ɳʐʄʘʆ�ʋɳɶɿʘʆ�ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ (22.035)                   (2.072)                     
Ɉʊʃʉɿ�ɸɿʍʋʌɲʖɽɹʆʏɸʎ 242                         203                          
ɇʑʆʉʄʉ�ɸɿʍʌʉʙʆͬ;ɸʃʌʉʙʆͿ�ɲʋʊ�ɸʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ�
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ;ɴͿ (21.793)                  (1.869)                     

ɍʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɹʎ�ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎͬ;ɸʇʉʔʄɼʍɸɿʎͿ�ɲʋʊ�ɸʃɷʉɽɹʆʏɲͬ
ɲʆɲʄɻʔɽɹʆʏɲ�ɷɳʆɸɿɲ (110.670)                634.035                  
ɇʑʆʉʄʉ�ɸɿʍʌʉʙʆͬ;ɸʃʌʉʙʆͿ�ɲʋʊ�ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɹʎ�
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ;ɶͿ (110.670)                634.035                  

Ⱦɲɽɲʌɼ�ɲʑʇɻʍɻͬ;ʅɸʀʘʍɻͿ�ʍʏɲ�ʏɲʅɸɿɲʃɳ�ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ�
ʃɲɿ�ɿʍʉɷʑʆɲʅɲ�ʖʌɼʍɻʎ�;ɲͿн;ɴͿн;ɶͿ (159.634)                55.941                    

Ɉɲʅɸɿɲʃɳ�ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ�ʃɲɿ�ɿʍʉɷʑʆɲʅɲ�ɹʆɲʌʇɻʎ�ʖʌɼʍɻʎ 363.454                  307.513                  

Ɉɲʅɸɿɲʃɳ�ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ�ʃɲɿ�ɿʍʉɷʑʆɲʅɲ�ʄɼʇɻʎ�ʖʌɼʍɻʎ 203.820                  363.454                  

Ƀɿ�ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɹʎ�ʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ�ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ�ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ�ʅɹʌʉʎ�ʏʘʆ�ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ�Ⱦɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ

ɈȰɀȵȻȰȾȵɇ�ɆɃȵɇ�ȾȰɈȰ�ɈȸɁ�ϯϭ�ȴȵȾȵɀȲɆȻɃɉ�ϮϬϮϬ
ȵȿȲȻȵɂ�Ƀ͘ȵ͘

;Ʉʄɲ�ʏɲ�ʋʉʍɳ�ɸʀʆɲɿ�ɸʃʔʌɲʍʅɹʆɲ�ʍɸ�ɸʐʌʙͿ
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ɀɸʏʉʖɿʃʊ�
Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ

ɉʋɸʌɲʇʀɲ�
Ȱʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʎ Ȱʋʉɽɸʅɲʏɿʃɳ

Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ�ɸɿʎ�
ʆɹʉ

ɇʑʆʉʄʉ�Ȼɷʀʘʆ�
Ⱦɸʔɲʄɲʀʘʆ

ɉʋʊʄʉɿʋʉ�ʏɻʆ�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ 1.644.864            1.526.255                840.566                       (244.821)                 3.766.864                    

Ⱦɲɽɲʌʊ�ʃɹʌɷʉʎͬ�;ɺɻʅɿɳͿ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ -                         -                            -                                14.741                     14.741                         

ȿʉɿʋɳ�ʍʐʆʉʄɿʃɳ�ɹʍʉɷɲ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ -                         -                            -                                -                           -                                
ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳ�ʍʐʆʉʄɿʃɳ�ɹʍʉɷɲ�
ʋɸʌɿʊɷʉʐ -                         -                            -                                14.741                    14.741                         

ȿʉɿʋɹʎ�ʃɿʆɼʍɸɿʎ -                         -                            -                                -                           -                                

ɉʋʊʄʉɿʋʉ�ʏɻʆ�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ 1.644.864            1.526.255                840.566                       (230.080)                 3.781.605                    

Ⱦɲɽɲʌʊ�ʃɹʌɷʉʎͬ�;ɺɻʅɿɳͿ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ -                         -                            -                                (69.619)                   (69.619)                        

ȿʉɿʋɳ�ʍʐʆʉʄɿʃɳ�ɹʍʉɷɲ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ -                         (1.526.255)               -                                -                           (1.526.255)                  
ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳ�ʍʐʆʉʄɿʃɳ�ɹʍʉɷɲ�
ʋɸʌɿʊɷʉʐ -                         (1.526.255)               -                                (69.619)                   (1.595.874)                  

ȿʉɿʋɹʎ�ʃɿʆɼʍɸɿʎ 851.543                -                            -                                (851.543)                 -                                

ɉʋʊʄʉɿʋʉ�ʏɻʆ�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ 2.496.407            -                            840.566                       (1.151.242)             2.185.731                    

Ƀɿ�ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɹʎ�ʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ�ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ�ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ�ʅɹʌʉʎ�ʏʘʆ�ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ�Ⱦɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ

ȾȰɈȰɇɈȰɇȸ�ɀȵɈȰȲɃȿɏɁ�ȻȴȻɏɁ�ȾȵɌȰȿȰȻɏɁ�ȾȰɈȰ�ɈȸɁ�ϯϭ�ȴȵȾȵɀȲɆȻɃɉ�ϮϬϮϬ
ȵȿȲȻȵɂ�Ƀ͘ȵ͘

;ʚɃʄɲ�ʏɲ�ʋʉʍɳ�ɸʀʆɲɿ�ɸʃʔʌɲʍʅɹʆɲ�ʍɸ�ɸʐʌʙͿ
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A.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  

A.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία 

Η επιχείρηση ΕΛΒΙΕΞ ΟΕ δραστηριοποιείται στον εμποτισμό ξύλινων στύλων σε σύγχρονες 
εργοστασιακές εγκαταστάσεις με τη χρήση προηγμένων τεχνικών και πρώτων υλών. Ιδρύθηκε το 
1970 και είναι θυγατρική της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε., και κατ’επέκταση θυγατρική της 
ΑΒΑΞ Α.Ε..Σκοπός της εταιρίας είναι ο εμποτισμός ξυλείας για τις ανάγκες των υποδομών μεγάλων 
οργανισμών, όπως η ∆ΕΗ, ο ΟΤΕ και ο ΟΣΕ. Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της εργασίας της 
λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον, και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015. 

Β.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2020 που καλύπτουν 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών 
τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα 
οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Εταιρία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στα ΔΛΠ 39, ΔΛΠ 32 και ΔΠΧΠ 7.  

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 

Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση 
εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σημαντικές 
παραδοχές από την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρίας έχουν 
επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

 
Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η εταιρεία  είναι οι ακόλουθες: 
 
Γ.1. Ενσώματα Πάγια  (Δ.Λ.Π. 16) 
 
Οι Διαχειριστές επέλεξαν για όλες τις κατηγορίες λειτουργικών παγίων στοιχείων 
(περιλαμβανομένων και των λειτουργικών ακινήτων) να χρησιμοποιήσουν τη βασική μέθοδο 
(αποτίμησης στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες 
απομειώσεις) σύμφωνα με το IAS 16. 
 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς οι Διαχειριστές κατ’εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση 
Περιουσιακών Στοιχείων (Impairment of Assets)», εκτιμούν κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για 
απομείωση των στοιχείων του ενεργητικού της, συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό για κάθε στοιχείο 
ξεχωριστά με την λογιστική του αξία. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες σε ήδη καταχωρημένο στοιχείο προστίθενται στη λογιστική αξία του 
στοιχείου, μόνο αν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη του παγίου στοιχείου. Κάθε 
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μεταγενέστερη δαπάνη η οποία δεν προσαυξάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη του παγίου 
στοιχείου, βαρύνει τα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. 
 
Κόστη σημαντικής επισκευής ή επιθεώρησης ενός παγίου στοιχείου καταχωρούνται στα έξοδα της 
χρήσεως στην οποία πραγματοποιούνται εκτός και αν αυξάνουν τα οικονομικά οφέλη του παγίου 
στοιχείου οπότε προσαυξάνουν το κόστος του παγίου στοιχείου. 
 
Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο βάσει της ωφέλιμης ζωής τους.  
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. 
 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται 
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες  στα αποτελέσματα.  
 
Γ.2. Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού (Δ.Λ.Π. 36) 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα 
ανακτηθεί.  
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 
πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 
προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 
στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση ενός στοιχείου 
ενεργητικού και από την πώλησή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς οι Διαχειριστές εκτιμούν κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για απομείωση 
ενός στοιχείου του ενεργητικού βάσει του Δ.Λ.Π. 36, σύμφωνα με το οποίο διασφαλίζεται ότι τα 
στοιχεία του ενεργητικού λογιστικοποιούνται σε αξία που δεν υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό, όπου 
ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου ενεργητικού είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της δίκαιης αξίας 
(μειωμένης κατά τα κόστη πώλησης) και της αξίας χρήσης. 
 
Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες από διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές 
πηγές πληροφόρησης. Ο έλεγχος περί απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού εφαρμόζεται για όλα 
τα στοιχεία πλην αποθεμάτων, κατασκευαστικών συμβολαίων, αναβαλλόμενων φορολογικών 
στοιχείων ενεργητικού, χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν στο ΔΛΠ 39, στα 
ακίνητα προς επένδυση και τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που έχουν ταξινομηθεί ως 
κατεχόμενα προς πώληση. 
 
Η ζημιά απομείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του έτους. 
 
 
Γ.3. Αποθέματα (Δ.Λ.Π. 2) 
 
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης 
στην συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα 
πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 
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Γ.4. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία (Δ.Λ.Π. 37) 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις 
ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών όρων και η 
εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι 
προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται 
προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις άλλα γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι 
οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 
οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
 
 
Γ. 5. Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης (Δ.Λ.Π. 
20) 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 
κριτήρια: α) υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να 
συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης 
θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα 
έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και 
επιχορηγούν. 
 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων χρήσεων) και αναγνωρίζονται συστηματικά 
στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 
 
 
Γ.6. Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος (Δ.Λ.Π. 21) 
 
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος 
του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία («λειτουργικό νόμισμα»). 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και 
το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρίας. 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των 
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων 
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς 
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
 
 
Γ.7. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος (Δ.Λ.Π. 12) 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 
τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή από τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 
σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή 
θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος 
αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 
προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 
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εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 
χρήσεις. 
 
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, 
βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 
στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε 
συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε 
το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 
διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των 
προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της 
ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
 
Γ.8. Παροχές σε εργαζόμενους (Δ.Λ.Π. 19)  
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές:  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζόμενους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήματα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν 
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 
στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα 
οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία:  
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 
καθώς και πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών: 
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) 
περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που 
διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ.) 
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: 
Η υποχρέωση της εταιρίας (νομική) αφορά τα ωφελήματα τερματισμού υπηρεσιών τα οποία είναι 
πληρωτέα ως αποτέλεσμα απόφασης της εταιρίας να τερματίσει τις υπηρεσίες ενός υπαλλήλου πριν 
την κανονική ημερομηνία αφυπηρέτησης, καθώς επίσης και για ωφελήματα τα οποία είναι 
πληρωτέα κατά την αφυπηρέτηση ενός υπαλλήλου (ωφελήματα συνταξιοδότησης τα οποία 
δημιουργούνται βάσει νομοθεσίας). 
Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισμένου ωφελήματος, του σχετικού 
τρέχοντος κόστους υπηρεσιών, του κόστους προηγούμενων υπηρεσιών, χρησιμοποιείται η Μέθοδος 
Προβολής Πίστωσης Μονάδας (Projected Unit Credit Method) η οποία είναι η μέθοδος 
δεδουλευμένης παροχής υπηρεσιών που αναλογεί σε υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία 
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αποδίδονται τα οφέλη στις περιόδους κατά τις οποίες δημιουργείται η υποχρέωση για καταβολή 
ωφελημάτων μετά την αφυπηρέτηση. Η υποχρέωση δημιουργείται καθώς ο υπάλληλος παρέχει τις 
υπηρεσίες του οι οποίες του δίνουν και το δικαίωμα για ωφελήματα κατά την αφυπηρέτηση. 
Άρα η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης Μονάδας απαιτεί όπως αποδοθούν οφέλη, τόσο στην τρέχουσα 
περίοδο (για να υπολογιστεί το τρέχον κόστος υπηρεσιών) όσο και στη τρέχουσα και στις 
προγενέστερες περιόδους (για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων 
ωφελημάτων). 
Παρόλο ότι τα ωφελήματα έχουν ως προϋπόθεση μελλοντική εργοδότηση (δηλαδή δεν είναι 
κατοχυρωμένα), υπολογίζεται η υποχρέωση βάσει αναλογιστικών υποθέσεων ως εξής:  
Δημογραφικές Υποθέσεις: «Κίνηση Προσωπικού» (Αποχώρηση Προσωπικού / Απόλυση προσωπικού) 
και Χρηματοοικονομικές Υποθέσεις: προεξοφλητικός συντελεστής, μελλοντικά επίπεδα μισθού 
(συντελεστές απόδοσης κυβερνητικών χρεογράφων με παρόμοια διάρκεια) και εκτιμώμενες 
μελλοντικές μεταβολές, στο επίπεδο οποιωνδήποτε κρατικών παροχών που επηρεάζουν τα 
καταβλητέα οφέλη. 
 
 
Γ.9. Αναγνώριση εσόδων (Δ.Λ.Π. 18) 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά 
έσοδα μέσα στην εταιρεία απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Πωλήσεις αγαθών: 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
Παροχή υπηρεσιών: 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
 
 
Γ.10. Κόστος δανεισμού (Δ.Λ.Π. 23) 
 
Το κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισμό, καθώς και τα λοιπά έξοδα 
που πραγματοποιούνται από μία επιχείρηση για τη λήψη των δανείων. 
 
Στην έννοια του κόστους δανεισμού περιλαμβάνονται: 
 - Τόκοι βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι 
υπεραναλήψεων. 
 - Απόσβεση της διαφοράς υπό το άρτιο ομολογιακών δανείων, 
 - Απόσβεση συμπληρωματικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την λήψη των δανείων, 
 - Χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις, οι οποίες 
παρακολουθούνται   
   σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, 
 - Συναλλαγματικές διαφορές δανείων σε ξένο νόμισμα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται     
   χρηματοοικονομικό έξοδο. 
 
Για την λογιστική απεικόνιση του κόστους δανεισμού έχει επιλεγεί η βασική μέθοδος σύμφωνα με 
την οποία το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία 
πραγματοποιείται. Η μέθοδος αυτή ακολουθείται για οποιαδήποτε μορφή δανεισμού. 
 
 
Γ.11. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (Δ.Λ.Π. 24) 
 
Οι γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών καλύπτονται από το Δ.Λ.Π. 24 το οποίο αναφέρεται στις 
συναλλαγές μεταξύ μιας επιχείρησης που καταρτίζει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των 
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συνδεδεμένων με αυτή μερών. Το πρωτεύον στοιχείο του είναι η οικονομική ουσία και όχι ο νομικός 
τύπος των συναλλαγών. 
 
Συνδεδεμένο μέρος θεωρείται μία επιχείρηση εάν: 
 α) Άμεσα ή έμμεσα διαμέσου ενδιάμεσων μερών ελέγχει, ελέγχεται ή βρίσκεται κάτω από κοινό    
   έλεγχο με την επιχείρηση. 
 β) Κατέχει ένα ποσοστό μιας επιχείρησης και το ποσοστό αυτό της δίνει ουσιώδη επιρροή πάνω 
στην  επιχείρηση ή από κοινού έλεγχο πάνω στην επιχείρηση. 
 γ) Είναι συγγενής επιχείρηση, όπως ορίζεται από το ΔΛΠ 28. 
 δ) Είναι μία κοινοπραξία, όπως ορίζεται από το ΔΠXA 11. 
 ε) Είναι βασικό μέλος του διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης ή της μητρικής της. 
 ζ) Είναι κοντινό μέλος της οικογενείας οποιουδήποτε ατόμου της πρώτης και τέταρτης 
προαναφερθείσας περίπτωσης. 
 η) Είναι μία επιχείρηση η οποία ελέγχεται (είτε σε από κοινού έλεγχο είτε κάτω από ουσιώδη 
επιρροή,  από ένα πρόσωπο που αναφέρεται στην τέταρτη και πέμπτη προαναφερθείσα περίπτωση.   
 θ) Είναι ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζομένους της επιχείρησης με σκοπό 
το  οικονομικό όφελός του ή όφελος των εργαζομένων της επιχείρησης που αποτελεί συνδεδεμένο 
μέρος της επιχείρησης. 
Συναλλαγή συνδεδεμένων μερών είναι μια μεταφορά πόρων, υπηρεσιών ή υποχρεώσεων μεταξύ 
των συνδεδεμένων μερών, ανεξάρτητα από το εάν επιβάλλεται ένα τίμημα ή όχι.   
 
 
Γ.12.Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 
 
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την 
υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς των Διαχειριστών, οι οποίες επηρεάζουν τις γνωστοποιήσεις 
που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι Διαχειριστές σε συνεχή βάση 
αξιολογούν τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, και οι κυριότερες παρατίθενται κατωτέρω. Οι 
εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται 
αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για την 
λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 
που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις, εξ 
ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις 
και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω. 
 
ȳ͘ϭϮ͘ϭ�Ɍʊʌʉʎ�ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ 
 
Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και 
υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση 
που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από 
τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος 
και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών 
διαφορών έλαβε χώρα. 
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ȳ͘ϭ2.2 Ȱʆɲɴɲʄʄʊʅɸʆɸʎ�ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎ�ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ 
 
Σημαντικές εκτιμήσεις των Διαχειριστών απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της 
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση τον πιθανό χρόνο και 
το ύψος των μελλοντικών φορολογητέων κερδών σε συνδυασμό με το φορολογικό προγραμματισμό 
της οντότητας.  
 
ȳ͘ϭ2.3 ȷʘɼ�ɸʆʍʙʅɲʏʘʆ�ɲʃɿʆɻʏʉʋʉɿɼʍɸʘʆ�ʃɲɿ�ʐʋʉʄɸɿʅʅɲʏɿʃɹʎ�ɲʇʀɸʎ 
 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 
τους. Η πραγματική ωφέλιμη ζωή των ακινητοποιήσεων αποτιμάται σε ετήσια βάση και ενδέχεται να 
διαφέρει λόγω διαφόρων παραγόντων.  
 
ȳ͘ϭϮ͘ϰ�Ʌʌʊɴʄɸʗɻ�ʃɲɽɲʌɼʎ�ʌɸʐʍʏʉʋʉɿɼʍɿʅɻʎ�ɲʇʀɲʎ�ɶɿɲ�ɲʋʉɽɹʅɲʏɲ 
 
Σύμφωνα με την λογιστική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο Γ3, η πρόβλεψη για την καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων, αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση των Διαχειριστών, με βάση 
τις ιστορικές τάσεις των πωλήσεων και την θεώρηση της για την ποιότητα και τον όγκο των 
αποθεμάτων, στο βαθμό που τα διαθέσιμα αποθέματα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού θα 
πουληθούν κάτω του κόστους. 
 
ȳ͘ϭϮ.5 Ʌʌʉɴʄɹʗɸɿʎ�ɶɿɲ�ɸʋɿʍʔɲʄɸʀʎ�ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ 
 
Η Εταιρία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις 
οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν 
είναι πιθανή. Οι Διαχειριστές της Εταιρίας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη 
νομική υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, κακώς και την 
εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 
 
ȳ͘ϭ2.6 Ʌʌʊɴʄɸʗɻ�ɶɿɲ�ɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ 
 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων, η 
διενέργεια των οποίων απαιτεί από τους Διαχειριστές να εκτιμήσουν συγκεκριμένες παραμέτρους 
όπως η μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω 
υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. Οι Διαχειριστές προσπαθούν σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμούν με όσο το δυνατό 
καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτής. 
 
 
ȳ͘ϭϮ.7 ȵʆɷɸʖʊʅɸʆɸʎ�ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ 
 
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τους Διαχειριστές τη συνεχή διενέργεια 
παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να 
συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη 
δραστηριότητα της Εταιρίας. 
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ȴ͘�ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸ�ȾȻɁȴɉɁɏɁ� 

ȸ� ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼ� ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ� ʏɻʎ� ɸʏɲɿʌʀɲʎ� ɲʄʄɳ� ʃɲɿ� ʏʉ� ɶɸʆɿʃʊʏɸʌʉ� ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ� ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ�
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ� ʅʀɲ� ʍɸɿʌɳ� ʃɿʆɷʑʆʘʆ� ʏɿʎ� ʉʋʉʀɸʎ� ʉɿ� ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ ʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ʆɲ� ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀʍʉʐʆ, 
ʍʏɲɽʅʀɺʉʆʏɲʎ�ʅɸ�ʌɸɲʄɿʍʅʊ�ʏʉ�ʍʖɸʏɿʃʊ�ʃʊʍʏʉʎ�ɹʆɲʆʏɿ�ʏɻʎ�ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻʎ�ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻʎ�ʏɻʎ�ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ�
ɲʋʊ�ɲʐʏʉʑʎ�ʏʉʐʎ�ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ͘� 
 
 
ȴ͘ϭ�ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ�Ⱦʀʆɷʐʆʉɿ 
 
Ƀɿ� ɸʌɶɲʍʀɸʎ� ʏɻʎ� ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ� ɲʋɲɿʏʉʑʆ� ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ� ʅɸ� ʃɸʔɳʄɲɿɲ� ʃʀʆɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʏɻʆ� ɹʃɷʉʍɻ�
ɸɶɶʐɻʏɿʃʙʆ�ɸʋɿʍʏʉʄʙʆ�ɲʋʊ� ʏʌɲʋɸɺɿʃɳ� ɿɷʌʑʅɲʏɲ�ɶɿɲ� ʏɻʆ�ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ�ʍɸ�ɷɿɲɶʘʆɿʍʅʉʑʎ� ɹʌɶʘʆ�ʃɲɿ� ɸʆ�
ʍʐʆɸʖɸʀɲ� ʏɻʆ� ɲʋʌʊʍʃʉʋʏɻ� ɸʃʏɹʄɸʍɼ� ʏʉʐʎ͘� Ɉʉ� ɸʋɿʏʊʃɿʉ� ʅɸ� ʏʉ� ʉʋʉʀʉ� ɸʋɿɴɲʌʑʆɸʏɲɿ� ʉ� ʏʌɲʋɸɺɿʃʊʎ�
ɷɲʆɸɿʍʅʊʎ� ʏɻʎ� ɸʏɲɿʌʀɲʎ� ɸʇɲʌʏɳʏɲɿ� ʍɸ� ʅɸɶɳʄʉ� ɴɲɽʅʊ� ɲʋʊ� ʏɻʆ� ʋʉʄɿʏɿʃɼ� ʏɻʎ� ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ� Ⱦɸʆʏʌɿʃɼʎ�
Ɉʌɳʋɸɺɲʎ͕� ɸʆʙ� ʏʉ� ʑʗʉʎ� ʏʘʆ� ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ� ʋʉʐ� ʖʌɸʙʆɸʏɲɿ� ɻ� ɸʏɲɿʌʀɲ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ɹʃɷʉʍɻ� ɸɶɶʐɻʏɿʃʙʆ�
ɸʋɿʍʏʉʄʙʆ�ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ�ɶɸʆɿʃɳ�ʖɲʅɻʄʊ�ʄʊɶʘ�ʏʉʐ�ʅɸɶɳʄʉʐ�ʊɶʃʉʐ�ɸʌɶɲʍɿʙʆ�ʋʉʐ�ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ͕�ʏɻʎ�ɳʌɿʍʏɻʎ�
ʏʌɲʋɸɺɿʃɼʎ�ʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɳʎ�ʏɻʎ͕�ɲʄʄɳ�ʃɲɿ�ʏʉʆ�ɹʆʏʉʆʉ�ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʊ�ʏʉʐ�ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑ�ʃʄɳɷʉʐ͘� 
 
ȸ�ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌʀɲʎ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ�ʍɸ�ʍʐʆɸʖɼ�ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ�ʅɸ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑʎ�ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ�ʏɻʎ�
ȵʄʄɳɷʉʎ� ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ� ʆɲ� ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏʀɺɸɿ� ʏʉ� ʑʗʉʎ� ʏʘʆ� ɷɲʆɸɿɲʃʙʆ� ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ� ʃɲɿ� ʏʘʆ� ɸɶɶʐɼʍɸʘʆ�
ʋʉʐ�ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ�ʙʍʏɸ�ʆɲ�ʐʋɳʌʖɸɿ�ʍʐʆɸʖɼʎ�ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ�ʏʘʆ�ɸʃʏɸʄʉʑʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ�ʃɲɿ�ʏʘʆ�ɹʌɶʘʆ�ʏɲ�
ʉʋʉʀɲ� ʏɸʄʉʑʆ� ʐʋʊ� ɷɿɸʃɷʀʃɻʍɻ�ʅɸ� ʏɻ� ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ� ɷʐʆɲʏɼ� ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ� ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ͘�ȸ� ȵʏɲɿʌʀɲ�
ɸʄɹɶʖɸɿ� ʍʐʆɸʖʙʎ� ʏɻʆ� ɲʆɳɶʃɻ� ʍʑʆɲʗɻʎ� ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ� ʋɲʌɳɶʘɶʘʆ� ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ʏʉʐ� ʃɿʆɷʑʆʉʐ�
ɷɿɲʃʑʅɲʆʍɻʎ� ʏʉʐ� ɸʋɿʏʉʃʀʉʐ͘� ɀɹʍɲ� ʍʏʉ� ϮϬ20 ɻ� ȵʏɲɿʌʀɲ� ɷɸʆ� ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɸ� ʋɲʌɳɶʘɶɲ�
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ� ʋʌʉʁʊʆʏɲ� ɸʋɿʏʉʃʀʉʐ͘� Ʉʄɲ� ʏɲ� ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɲ� ɷɳʆɸɿɲ� ɹʖʉʐʆ� ʍʐʆɲʔɽɸʀ� ʅɸ�
ʃʐʅɲɿʆʊʅɸʆʉ�ɸʋɿʏʊʃɿʉ͘ 
 
 
ȴ͘Ϯ�Ⱦʀʆɷʐʆʉʎ�Ɉɿʅɼʎ�Ʌʌʙʏʘʆ�ɉʄʙʆ 
 
ȸ� ȵʏɲɿʌʀɲ� ɹʖɸɿ� ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ� ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ� ʃɲɿ� ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ� ʋʉʄʑ� ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ� ʋʌʙʏɸʎ� ʑʄɸʎ�
;ʇʐʄɸʀɲ͕�ʖɻʅɿʃɳ͕ʃ͘ɲ͘Ϳ�ʉɿ�ʉʋʉʀɸʎ�ɶɸʆɿʃɳ�ɷɸʆ�ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ�ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ�ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ�ʏɿʅʙʆ. 
 
 
ȴ͘ϯ�Ⱦʀʆɷʐʆʉʎ�Ɇɸʐʍʏʊʏɻʏʉʎ� 
 
ȸ�ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻ�ɲɽɹʏɻʍɻ�ʏʘʆ�ʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆ�ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ�ʏʘʆ�ʋɸʄɲʏʙʆ�ʏɻʎ�ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ�ɲʋʉʏɸʄɸʀ�ʃʀʆɷʐʆʉ�
ɷɿʊʏɿ� ʅʋʉʌɸʀ� ʆɲ� ɲʍʃɼʍɸɿ� ʋʀɸʍɻ� ʍʏʉʆ� ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ� ʏɻʎ� Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ� ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʘʎ� ʋʌʉʎ� ʏɻʆ�
ʏɲʅɿɲʃɼ�ʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲ͘� 
Ɉɲ�ɹʍʉɷɲ�ʏɻʎ�ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ�ʍɸ�ʅɸɶɳʄʉ�ɴɲɽʅʊ�ɲʔʉʌʉʑʆ�ʍɸ�ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ�ʅɸ�ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ�ʏʉʐ�ɸʐʌʑʏɸʌʉʐ�
ȴɻʅʉʍʀʉʐ Ɉʉʅɹɲ͘� ɉʋʊ� ɲʐʏʊ� ʏʉ� ʋʌʀʍʅɲ͕� ʉ� ʃʀʆɷʐʆʉʎ� ʅɻ� ɸʀʍʋʌɲʇɻʎ� ʏʘʆ� ɷɸɷʉʐʄɸʐʅɹʆʘʆ� ɴɳʍɸɿ�
ʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆ� ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ� ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ� ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ� ʖɲʅɻʄʊʎ͘� Ƀ� ʃʀʆɷʐʆʉʎ� ɸʋɿʍʔɲʄʙʆ� ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ�
ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ� ɲʋʊ� ʅɻʖɲʆʉɶʌɲʔɿʃɼ� ɸʔɲʌʅʉɶɼ� ʋʉʐ� ɲʆɲʄʑɸɿ� ʏɻʆ� ʖʌʉʆʉʄʉɶɿʃɼ� ɸʆɻʄɿʃʀʘʍɻ� ʏʘʆ�
ʋɸʄɲʏʙʆ͘�Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ�ʏʘʆ�ʃɿʆɷʑʆʘʆ�ʋʉʐ�ʅʋʉʌɸʀ�ɲʆ�ʋʌʉʃʑʗʉʐʆ�ɲʋʊ�ʏɻʆ�ɹʄʄɸɿʗɻ 
ɸʋɲʌʃʉʑʎ� ʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ� ɻ� ȵʏɲɿʌʀɲ� ʔʌʉʆʏʀɺɸɿ� ʆɲ� ʐʋɳʌʖʉʐʆ� ʋɳʆʏɲ� ɸʇɲʍʔɲʄɿʍʅɹʆɸʎ� ʏʌɲʋɸɺɿʃɹʎ�
ʋɿʍʏʙʍɸɿʎ�ʋʌʉʎ�ʖʌɼʍɻ͘ 
 

ȵ͘�ɁȵȰ�ɅɆɃɈɉɅȰ͕�ȵɆɀȸɁȵȻȵɇ�ȾȰȻ�ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸ�ɉɌȻɇɈȰɀȵɁɏɁ�ɅɆɃɈɉɅɏɁ 

 
ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ�ʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎ�ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ 
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Ƀɿ�ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ�ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ�ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ�ʍɸ�Φ�ʏʉ�ʉʋʉʀʉ�ɲʋʉʏɸʄɸʀ�
ʏʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ�ʆʊʅɿʍʅɲ�ʏɻʎ�ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ͘ 

Ƀɿ� ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ� ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ɹʖʉʐʆ� ʃɲʏɲʌʏɿʍʏɸʀ� ʍʑʅʔʘʆɲ� ʏɲ� ȴɿɸɽʆɼ� ȿʉɶɿʍʏɿʃɳ�
Ʌʌʊʏʐʋɲ ;ȴȿɅͿ�ͬ�ȴɿɸɽʆɼ�Ʌʌʊʏʐʋɲ�ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ�Ȱʆɲʔʉʌɳʎ�;ȴɅɍȰͿ�ʊʋʘʎ�ɲʐʏɳ�ɹʖʉʐʆ�
ɸʃɷʉɽɸʀ� ɲʋʊ� ʏʉ ɇʐʅɴʉʑʄɿʉ�ȴɿɸɽʆʙʆ�ȿʉɶɿʍʏɿʃʙʆ�Ʌʌʉʏʑʋʘʆ� ʃɲɿ� ɹʖʉʐʆ� ʐɿʉɽɸʏɻɽɸʀ� ɲʋʊ� ʏɻʆ�
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ�ȶʆʘʍɻ͘ 

ȸ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ� ʏʘʆ� ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ� ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ� ɲʋɲɿʏɸʀ� ʏɻ� ʖʌɼʍɻ� ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ�
ʋɲʌɲɷʉʖʙʆ ʃɲɿ� ɸʃʏɿʅɼʍɸʘʆ͕� ʃɲɽʙʎ�ʃɲɿ� ʏɻʆ� ɸʔɲʌʅʉɶɼ� ʃʌʀʍɻʎ�ɲʋʊ� ʏɻʆ�ȴɿʉʀʃɻʍɻ� ʃɲʏɳ� ʏɻʆ�
ɸʔɲʌʅʉɶɼ� ʏʘʆ ʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ� ʋʉʄɿʏɿʃʙʆ͘� Ƀɿ� ʋɸʌɿʉʖɹʎ� ʍʏɿʎ� ʉʋʉʀɸʎ� ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ�
ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ�ʋɲʌɲɷʉʖɹʎ�ʃɲɿ ɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ�ʍʏɻ�ʍɻʅɸʀʘʍɻ�ȳ͘12. 

Ȱʄʄɲɶɹʎ�ʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ�ʋʉʄɿʏɿʃʙʆ 

ɲ͘ Ɂɹɲ�ȿʉɶɿʍʏɿʃɳ�Ʌʌʊʏʐʋɲ͕�ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ʋʌʉʏʑʋʘʆ�ʃɲɿ�ȴɿɸʌʅɻʆɸʀɸʎ�ʋʉʐ�
ɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɲʆ�ʍʏɿʎ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ�ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ 

Ɉʀʏʄʉʎ 

ȵʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ�ʍɸ�
ɸʏɼʍɿɸʎ�ʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎ�
ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ�ʋʉʐ�
ʇɸʃɿʆʉʑʆ�ʏɻʆ 

Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ʍʏʉ ȴȿɅ�ϭ�ʃɲɿ�ʏʉ�ȴȿɅ ϴ͗�Ƀʌɿʍʅʊʎ�ɇɻʅɲʆʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬ20 

Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ʍʏʉ�ȴɅɍȰ�ϯ�ɇʐʆɸʆʙʍɸɿʎ�ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬ20 

Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ɲʆɲʔʉʌʙʆ�ʍʏʉ�Ʌʄɲʀʍɿʉ�Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ�ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ�
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ 

ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬ20 

Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʍʏɲ ȴɅɍȰ 9, ȻȰɇ 39 & ȴɅɍȰ 7: Interest Rate Benchmark 
(IBOR) Reform ʹ 1ʉ ɇʏɳɷɿʉ 

ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬ20 

Covid-19-Ʌɲʌɲʖʘʌɼʍɸɿʎ�ɸʆʉɿʃʀʉʐ�ʹ Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�ȴɅɍȰ�ϭϲ ϭ�Ȼʉʐʆʀʉʐ�ϮϬϮϬ 

 

Ȱʋʊ� ʏɿʎ� ʋɲʌɲʋɳʆʘ� ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ͕� ɷɸʆ� ʋʌʉɹʃʐʗɸ� ʃɳʋʉɿɲ� ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ� ʅɸʏɲɴʉʄɼ� ʍʏɿʎ�
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ�ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ʏɻʎ�ɸʏɲɿʌʀɲʎ͘�Ƀʑʏɸ�ʊʍʉʆ�ɲʔʉʌɳ�ʏʉ�ȴɅɍȰ�ϭϲ�ͨɀɿʍɽʙʍɸɿʎͩ�
ɲʔʉʑ�ɻ�ȵʏɲɿʌʀɲ�ɷɸʆ�ɷɿɲɽɹʏɸɿ�ʅɿʍɽʙʍɸɿʎ�ɲʄʄɳ�ɷɸʆ�ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ�ʉʑʏɸ�ʍɲʆ�ɸʃʅɿʍɽʘʏɼʎ͘ 
 

ɴ͘�Ɂɹɲ�ȿʉɶɿʍʏɿʃɳ�Ʌʌʊʏʐʋɲ͕�ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ʋʌʉʏʑʋʘʆ�ʃɲɿ�ȴɿɸʌʅɻʆɸʀɸʎ�ʋʉʐ�ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ�
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ�ʍɸ�ʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌɸʎ�ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ 

Ɉʀʏʄʉʎ 
ȵʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ�ʍɸ�ɸʏɼʍɿɸʎ�
ʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎ�ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ�ʋʉʐ�

ʇɸʃɿʆʉʑʆ�ʏɻʆ 
Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʍʏʉ ȴɅɍȰ 9, ȴȿɅ 39, ȴɅɍȰ 7, ȴɅɍȰ 4 & ȴɅɍȰ 16: 
Interest Rate Benchmark (IBOR) Reform ʹ 2ʉ ɇʏɳɷɿʉ ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬϮ1 

Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ʍʏʉ�ȴɅɍȰ�ϰ͗�Ȱʆɲɴʉʄɼ�ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ�ʏʉʐ�ȴɅɍȰ�ϵ ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬϮ1 

ȵʏɼʍɿɸʎ�ɴɸʄʏɿʙʍɸɿʎ�ʍʏɲ�ȴɅɍȰ͗�Ⱦʑʃʄʉʎ�ϮϬϭϴ-2020 ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬϮ2 

Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ʍʏʉ�ȴȿɅ�ϭϲ͗�ȶʍʉɷɲ�ʋʌɿʆ�ʏɻʆ�ɹʆɲʌʇɻ�ʏɻʎ�
ʋʌʉʉʌɿɺʊʅɸʆɻʎ�ʖʌɼʍɻʎ�ʋɲɶʀʉʐ 

ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬϮ2 
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Ɉʀʏʄʉʎ 
ȵʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ�ʍɸ�ɸʏɼʍɿɸʎ�
ʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎ�ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ�ʋʉʐ�

ʇɸʃɿʆʉʑʆ�ʏɻʆ 
Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ʍʏʉ�ȴȿɅ�ϯϳ͗�ȵʋɲʖɽɸʀʎ�ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ�ͬ�Ⱦʊʍʏʉʎ�
ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ�ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ 

ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬϮϮ 

Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ʍʏʉ�ȴɅɍȰ�ϯ͗�Ȱʆɲʔʉʌɹʎ�ʍʏʉ�Ʌʄɲʀʍɿʉ�Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ�
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ�ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ 

ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬϮϮ 

ȴɅɍȰ�ϭϳ�ͨȰʍʔɲʄɿʍʏɼʌɿɸʎ�ɇʐʅɴɳʍɸɿʎͩ ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬϮ3 

Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ʍʏʉ�ȴȿɅ�ϭ�ʃɲɿ�ʏʉ�ȴȿɅ�ϴ͗�Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ�ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ�ʘʎ�
ɀɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅɸʎ�ɼ�Ȳʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɸʎ 

ϭ�Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ�ϮϬϮϯ 

 
ȴɸʆ�ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ͕�ʉɿ�ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�ʋʉʐ�ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ�ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ�ʍɸ�ʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌɸʎ�
ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ�ʆɲ�ɹʖʉʐʆ�ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ�ɸʋʀʋʏʘʍɻ�ʍʏɿʎ�ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ�ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ʏɻʎ�
ȵʏɲɿʌʀɲʎ. 
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ɇȸɀȵȻɏɇȵȻɇ�ɇɈȻɇ�ɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȵɇ�ȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇ

ϭ͘�Ⱦʑʃʄʉʎ�ɸʌɶɲʍɿʙʆ

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2020

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2019

Ʌʘʄɼʍɸɿʎ�ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 5.353.998               3.404.920                
5.353.998               3.404.920                

Ϯ͘�Ⱦʊʍʏʉʎ�Ʌʘʄɼʍɸʘʆ

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2020

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2019

ɉʄɿʃɳ (3.453.625)              (2.088.109)               
Ȱʅʉɿɴɹʎ�Θ�ʚȵʇʉɷɲ�Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ (548.584)                 (541.999)                  
Ȱʅʉɿɴɹʎ�Θ�ʚȵʇʉɷɲ�Ɉʌʀʏʘʆ (52.590)                    (4.433)                       
Ʌɲʌʉʖɹʎ�Ɉʌʀʏʘʆ (65.745)                    (122.062)                  
ȴɿɳʔʉʌɲ�ʚȵʇʉɷɲ (163.947)                 (87.150)                     
Ȱʋʉʍɴɹʍɸɿʎ (231.068)                 (133.881)                  

ɇɉɁɃȿɃ (4.515.559)              (2.977.633)               

ϯ͘ȿʉɿʋɳ�ɹʍʉɷɲ�Ͳ�ɹʇʉɷɲ�;ʃɲɽɲʌɳͿ

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2020

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2019

ȶʃʏɲʃʏɲ�ȶʇʉɷɲ�ʃɲɿ�ȷɻʅʀɸʎ (606.899)                 (12.751)                     
ɇɉɁɃȿɃ (606.899)                 (12.751)                    

ϰ͘�ȶʇʉɷɲ�ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2020

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2019

Ȱʅʉɿɴɹʎ�Θ�ʚȵʇʉɷɲ�Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ (20.114)                    (120.268)                  
Ȱʅʉɿɴɹʎ�Θ�ʚȵʇʉɷɲ�Ɉʌʀʏʘʆ (1.928)                      (8.078)                       
Ʌɲʌʉʖɹʎ�Ɉʌʀʏʘʆ (2.410)                      (38.204)                     
ȴɿɳʔʉʌɲ�ʚȵʇʉɷɲ (5.536)                      (31.826)                     
Ȱʋʉʍɴɹʍɸɿʎ (8.472)                      -                                 
ɇɉɁɃȿɃ (38.460)                   (198.376)                  

ϱ͘�ȶʇʉɷɲ�ɷɿɲɽɹʍɸʘʎ

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2020

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2019

Ȱʅʉɿɴɹʎ�Θ�ʚȵʇʉɷɲ�Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ (2.742)                      (10.928)                     
Ʌɲʌʉʖɹʎ�Ɉʌʀʏʘʆ (262)                         (3.554)                       
ȴɿɳʔʉʌɲ�ʚȵʇʉɷɲ (1.085)                      (12.712)                     
Ȱʋʉʍɴɹʍɸɿʎ (1.155)                      -                                 
ɇɉɁɃȿɃ (5.244)                      (27.194)                    

ȵʏɲɿʌʀɲ

ȵʏɲɿʌʀɲ

ȵʏɲɿʌʀɲ

ȵʏɲɿʌʀɲ

ȵʏɲɿʌʀɲ
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ϲ͘�ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ�ʃʊʍʏʉʎ

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2020

ɍʌɼʍɻ�������������������
31.12.2019

Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʀ�ʏʊʃʉɿ 242                            203                      
ɍʌɸʘʍʏɿʃʉʀ�ʏʊʃʉɿ (84.665)                     (79.314)               

(84.423)                     (79.111)               

ϳ͘�ʚȵʇʉɷɲ�ʔʊʌʉʐ�ʖʌɼʍɻʎ

31.12.2020 31.12.2019

Ɉʌɹʖʘʆ�ʔʊʌʉʎ (176.363)                   (33.245)               
Ȱʆɲɴɲʄʄʊʅɸʆʉʎ�ʔʊʌʉʎ 1.609                         (62.304)               

(174.754)                   (95.549)               

ȵʏɲɿʌʀɲ

ȵɈȰȻɆȻȰ
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ϴ͘�Ȼɷɿʉʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆɲ�Ʌɳɶɿɲ�ɇʏʉɿʖɸʀɲ

ȵɈȰȻɆȻȰ

Ȱʇʀɲ�ʃʏɼʍɸʘʎ ȳɼʋɸɷɲͲɃɿʃʊʋɸɷɲ Ⱦʏʀʌɿɲ ɀɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɳ�

ɀɹʍɲ

ȶʋɿʋʄɲ�ʃɲɿ�
ʄʉɿʋʊʎ�

ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
Ȱʃɿʆɻʏʉʋʉɿɼʍɸɿʎ�
ʐʋʊ�ɸʃʏɹʄɸʍɻ

ɇʑʆʉʄʉ�
ɸʆʍʙʅɲʏʘʆ�
ʋɲɶʀʘʆ

ɉʋʊʄʉɿʋʉ�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ 2.152.107              2.809.397              75.865                55.898               17.117           -                             5.110.384              

Ʌʌʉʍɽɼʃɸʎ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ�ϭ͘ϭͲϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ -                          -                          18.650                -                     3.385                         22.035                    

Ʌʘʄɼʍɸɿʎ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ�ϭ͘ϭͲϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ -                          -                          -                      -                     -                  -                             -                          
Ȱʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ�ɲʇʀɲʎ�ʋɲɶʀʘʆ (1.665.937)             62.368                    -                      -                     -                  -                             (1.603.570)             

ɉʋʊʄʉɿʋʉ�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ 486.170                 2.871.765              94.515               55.898              17.117           3.385                         3.528.849              

ɇʐʍʍʘʌɸʐʅɹʆɸʎ�Ȱʋʉʍɴɹʍɸɿʎ

ɉʋʊʄʉɿʋʉ�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ -                          1.791.039              32.808                53.625               15.042           -                             1.892.515              
Ȱʋʉʍɴɹʍɸɿʎ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ�ϭ͘ϭͲϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ -                          221.225                 13.628                2.273                 2.072              1.497                         240.695                 
Ʌʘʄɼʍɸɿʎ�ʋɸʌɿʊɷʉʐ�ϭ͘ϭͲϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ -                          -                          -                      -                     -                  -                             -                          
ɉʋʊʄʉɿʋʉ�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ -                          2.012.265              46.436               55.898              17.115           1.497                         2.133.210              

Ȱʆɲʋʊʍɴɸʍʏɻ�ɲʇʀɲ

ɉʋʊʄʉɿʋʉ�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ 486.170                 859.500                 48.079               0                         2                      1.888                         1.395.639              
ɉʋʊʄʉɿʋʉ�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ 2.152.107              1.018.358              43.057               2.273                 2.074              -                             3.217.869              
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ϵ͘�ȿʉɿʋɳ�ʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋɳɶɿʉʐ�ɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑ

31.12.2020 31.12.2019

ȿʉɿʋɳ�ʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʅɻ�ʃʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆʏʉʎ�ɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑ 2.727                     2.727                      
2.727                     2.727                      

ϭϬ͘�Ȱʆɲɴɲʄʄʊʅɸʆɸʎ�ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎ�ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ

31.12.2020 31.12.2019

Ȱʆɲɴɲʄʄʊʅɸʆɸʎ�ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎ�ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ 51.407                   49.798                    
51.407                   49.798                   

ϭϭ͘�Ȱʋʉɽɹʅɲʏɲ

31.12.2020 31.12.2019

Ʌʌʉʁʊʆʏɲ�ɹʏʉɿʅɲ�Θ�ɻʅɿʏɸʄɼ 113.308                 160.044                 
Ʌʌʙʏɸʎ�ʃɲɿ�ɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎ�ʑʄɸʎ 220.514                 260.573                 

333.822                420.617                 

ϭϮ͘�Ʌɸʄɳʏɸʎ�ʃɲɿ�ʄʉɿʋɹʎ�ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ

31.12.2020 31.12.2019

Ʌɸʄɳʏɸʎ�;ɴʄ͘�ɲʆɳʄʐʍɻ�ʋɲʌɲʃɳʏʘͿ 1.518.189             1.576.433              

ȿʉɿʋɹʎ�ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ 345.092 844.328
1.863.281             2.420.761              

Ʌɸʄɳʏɸʎ

Ȱʋɲɿʏɼʍɸɿʎ�ɲʋʊ�ʋɸʄɳʏɸʎ 1.518.189             1.576.433              

ȿʉɿʋɹʎ�Ȱʋɲɿʏɼʍɸɿʎ 475.092 974.328
1.993.281             2.550.761

Ʌʌʉɴʄɹʗɸɿʎ�ɲʋʉʅɸʀʘʍɻʎ (130.000)               (130.000)                
1.863.281             2.420.761

ϭϮɲ͘�ɍʌʉʆɿʃɼ�Ȱʋɸɿʃʊʆɿʍɻ�Ȱʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

;ʋʉʍɳ�ʍɸ�ɸʐʌʙͿ 31.12.2020 31.12.2019

ȴɸʆ�ɸʀʆɲɿ�ʍɸ�ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ�ʃɲɿ�ɷɸʆ�ɸʀʆɲɿ�ɲʋʉʅɸɿʘʅɹʆɲ 1.863.281 2.420.761
1.863.281             2.420.761

ɇʏɿʎ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ�ɻ�ʖʌʉʆɿʃɼ�ɲʋɸɿʃʊʆɿʍɻ�ʏʘʆ�ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ�ɹʖɸɿ�ʘʎ�ɸʇɼʎ͗

ȵɈȰȻɆȻȰ

ȵɈȰȻɆȻȰ

ȵɈȰȻɆȻȰ

ȵɈȰȻɆȻȰ

ȵɈȰȻɆȻȰ
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ϭϯ͘�Ɉɲʅɸɿɲʃɳ�ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ�ʃɲɿ�ɿʍʉɷʑʆɲʅɲ

31.12.2020 31.12.2019

Ɉɲʅɸʀʉ 360                            2.662                     

Ⱦɲʏɲɽɹʍɸɿʎ�ʊʗɸʘʎ�ʃɲɿ�ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ 203.460                    360.792                
203.820                    363.454                

ϭϰ͘�Ʌʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ�ʃɲɿ�ʄʉɿʋɹʎ�ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ

31.12.2020 31.12.2019

Ʌʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ 174.689                    767.000                
ȿʉɿʋɹʎ�ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɸʎ�ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ 615.942                    852.357                

790.632                    1.619.356             

ϭϰɲ͘�ȿʉɿʋɹʎ�ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɸʎ�ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ

31.12.2020 31.12.2019

Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʀ�Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʀ 19.732                      26.476                   
ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ�ʋʌʉʎ�ɽʐɶɲʏʌɿʃɹʎͬ�ʄʉɿʋɹʎ�
ʍʐʅͬʃʉʑ�ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ 543.958                    791.551                

Ʌɿʍʏʘʏɹʎ�ɷɿɳʔʉʌʉɿ 52.253                      34.330                   
615.942                    852.357                

ϭϱ͘�Ɍʊʌʉʎ�ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ�ʃɲɿ�ʄʉɿʋʉʀ�ʔʊʌʉɿ�ʋʄɻʌʘʏɹʉɿ

31.12.2020 31.12.2019

Ɍʊʌʉɿ�ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ�ʋʄɻʌʘʏɹʉɿ 33.245                      39.595                   

ȿʉɿʋʉʀ�ʔʊʌʉɿ�ʋʄɻʌʘʏɹʉɿ 52.590                      128.797                
85.835                      168.392                

ϭϲ͘�Ȳʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅʉʎ�Ɉʌɲʋɸɺɿʃʊʎ�ɷɲʆɸɿʍʅʊʎ

31.12.2020 31.12.2019
ȴɳʆɸɿɲ 717.711                    828.381                

717.711                    828.381                

ȵɈȰȻɆȻȰ

ȵɈȰȻɆȻȰ

ȵɈȰȻɆȻȰ

ȵɈȰȻɆȻȰ

ȵɈȰȻɆȻȰ
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17. Μετοχικό Κεφάλαιο

31.12.2020 31.12.2019

Καταβλημένο 2.496.407            1.644.864           

2.496.407            1.644.864           

18. Αποθεματικά

Ποσά σε Ευρώ
Υπεραξία 

Αναπροσαρμογή
ς

Αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο την 31/12/2019 1.526.255 840.566 2.366.821

Μεταβολές (1.526.255)           -                       (1.526.255)        
Υπόλοιπο την 31/12/2020 -                         840.566              840.566             

19. Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Δεν υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της Εταιρίας.

20. Εμπράγματα βάρη

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού.

21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ο Διευθυντής

Αλέξανδρος Παναγιώτου

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να χρείζουν αναφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 έως και 2020, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές και
συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Το αποτέλεσμα του
φορολογικού ελέγχου δεν μπορεί να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο και για το λόγο αυτό η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σχετική
πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις. Σημειώνεται ότι με τις ισχύουσες διατάξεις την 31/12/2020, οι χρήσεις
έως και την 31/12/2014 θεωρούνται παραγεγραμμένες.

Γεώργιος Ζιώγος

ΕΤΑΙΡΙΑ

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας, ωστόσο η Εταιρία έχει διενεργήσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 130 χιλ.
(βλ.σημ.12) για απομείωση απαιτήσεων, η οποία θεωρείται επαρκής.

Ο Λογιστής

Πολύκαστρο, 30 Σεπτεμβρίου 2021
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