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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την χρήση 2020
I. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
και της Εταιρείας, της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020.
Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («IASB»), καθώς και των διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διερμηνειών («IFRIC») της IASB, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»).
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης η μητρική
Εταιρεία και η παρακάτω θυγατρική της:

Εταιρεία
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΙΚΕ

Αντικείμενο
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της
οινοποιίας-ποτοποιίας

Χώρα
Ελλάδα

31/12/20
% συμμετοχής
Άμεση
Έμμεση
100%

-

31/12/19
% συμμετοχής
Άμεση
Έμμεση
100%

-

Ίδρυση και Νομική Υπόσταση
Ο όμιλος απαρτίζεται από την Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Οινοποιία - Ποτοποιία ΑΙΓΙΟΥ με διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΙΝΟ
Α.Ε.» και την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΙΚΕ», οι οποίες από εδώ και στο εξής θα αποκαλούνται (ο
‘’Όμιλος’’). Η μητρική εταιρεία «ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.» είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα (Α.Μ.Α.Ε. 10001/22/Β/86/99, Αρ. ΓΕΜΗ
034931716000), ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία κρασιών κυρίως.
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου ανέρχεται σε € 3.618.231 (Ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες,
διακόσια τριάντα ένα και δώδεκα λεπτά) διαιρούμενο σε 106.356 (Εκατόν έξι χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι) μετοχές, με
ονομαστική αξία κάθε μετοχής € 34,02 (Ευρώ τριάντα τέσσερα και δύο λεπτά) και είναι ολοσχερώς καταβλημένο σε είδος
και μετρητά.
Διοίκηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους κατωτέρω:
1. Θεόδωρος Κ. Αναστασίου,

Πρόεδρος ΔΣ

2. Ιωάννης Κ. Αναστασίου,

Δ/νων Σύμβουλος

3. Ιωάννης Θ. Δούσκας,

Αντιπρόεδρος ΔΣ

4. Παναγιώτης Γ. Χρονόπουλος, Μέλος ΔΣ
5. Γεώργιος Π. Δούσκας,

Μέλος ΔΣ

Η θητεία του ΔΣ της εταιρείας λήγει στις 30/6/2026.

Κύρια Δραστηριότητα
Το εργοστάσιο οινοποιίας δημιουργήθηκε το 1958 στο Αίγιο – Αχαΐας της επαρχίας Αιγιάλειας, με σκοπό την
αμπελοκαλλιέργεια και οινοποίηση.
Από το 1969 ο όμιλος ασχολείται αποκλειστικά με την οινοποίηση, παραγωγή, εμφιάλωση ποιοτικών οίνων, ως επίσης και
την παραγωγή ούζου. Η τοποθεσία όπου βρίσκεται το σύγχρονο οινοποιείο της εταιρείας είναι στο Βόρειο τμήμα της
Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας δίπλα σε ιδιόκτητους αμπελώνες, όπου η αμπελοοινική παράδοση φθάνει μέχρι τα χρόνια
της αρχαιότητας.
Οι ορεινές πλαγιές της περιοχής φημίζονται για το μοναδικό κλίμα και το γόνιμο έδαφός τους με πληθώρα διαφορετικών
πετρωμάτων τα οποία σε συνδυασμό με τους μικρής αποδόσεως αμπελώνες προάγουν τις φημισμένες τοπικές
παραδοσιακές ποικιλίες όπως Ροδίτης, Λαγόρθι, Μαυρούδι, Βολίτσα, Ψιλόμαυρο Καλαβρύτων, Μοσχάτο, Μαυροδάφνη,
καθώς και τις ευγενείς ξένες ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Cabernet Frank, Merlot, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc.
Η επίβλεψη όλων των αμπελώνων, ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων, γίνεται κάτω από τον αυστηρό έλεγχο, ειδικευμένων
στην αμπελοκαλλιέργεια, γεωπόνων.
Η διαρκής φροντίδα και η επιστημονική παρακολούθησή τους επιτυγχάνει την υψηλή ποιότητα των σταφυλιών προς
οινοποίηση.
Οι ανοξείδωτες δεξαμενές με μανδύες ψύξης για σταθερές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια της ζύμωσης, οι υπόγειες
κλιματιζόμενες κάβες παλαίωσης σε δρύινα Γαλλικά βαρέλια μικρής περιεκτικότητας, οι αυτοματοποιημένες γραμμές
εμφιάλωσης, οι κλιματιζόμενοι αποθηκευτικοί χώροι εμφιαλωμένων οίνων ολοκληρώνουν το πάθος και το μεράκι της
εταιρείας για παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας.

Η διοίκηση της CAVINO πλαισιώνεται από μία πλήρη ομάδα επιστημονικού προσωπικού με στόχο την συνεχή ποιοτική
βελτίωση της εταιρείας.

Το επενδυτικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα υψηλό αφού από το 1998 έως και το 2008 έχουν επενδυθεί περισσότερα από
4.500.000 € αποκλειστικά σε ποιοτικό εκσυγχρονισμό κατατάσσοντας έτσι την CAVINO μεταξύ των πιο δυναμικών
παραδοσιακών μονάδων της Ελλάδος. Ηδη σε προηγούμενη χρήση εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα αντικατάστασης
μηχανολογικού εξοπλισμού και επέκτασης των αποθηκευτικών της χώρων ύψους € 1.702.000 το οποίο κατά την
31.12.2012 ολοκληρώθηκε κατά 97%. Κατά την χρήση 2013, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μονάδας του οινοποιείου
που διαθέτει ο όμιλος ολοκληρώθηκε καθώς κατά τον Ιούνιο του 2013 έλαβε την τελευταία δόση ποσού € 425.000.

Κατά την χρήση 2014 ο όμιλος έχει υπαχθεί στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών

του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας το ύψος της επένδυσης αυτής αφορά κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό και ανέρχεται σε ποσό €
232.006 εκ των οποίων ποσό € 116.003 είναι επιχορηγούμενο. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2015.

Η δυναμικότητα του ομίλου έχει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση της Διεθνούς Πιστοποίησης Ποιότητας ISO 9002 τον
Αύγουστο του 1999, HACCP & I.F.S. Γερμανικό πρότυπο το 2003.
Παράλληλα η CAVINO από το 1997 έχει εντάξει στα προγράμματά της την παραγωγή οίνων Βιολογικής Καλλιέργειας με
πιστοποίηση ΒΙΟ Ελλάς, όπου η πρώτη παραγωγή-εμφιάλωση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στην εσοδεία 2000 με την

παραδοσιακή ποικιλία ΡΟΔΙΤΗΣ, Ονομασίας Προέλευσης ΠΑΤΡΑΣ Ανωτέρας Ποιότητας, και ΑΙΓΙΟΧΟΣ Ροδίτης βαρέλι
2002.
Μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές ελληνικές εταιρείες εμφιαλωμένων οίνων, η CAVINO σήμερα βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να εξαγάγει σε περισσότερες από 30 χώρες όπως, Κράτη Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η.Π.Α, Καναδά, Ιαπωνία,
Ρωσία κ.λ.π. το δε ποσοστό εξαγωγών ανέρχεται στο 76,05% του ετήσιου κύκλου εργασιών της.
Τον Απρίλιο του 2019 εγκρίθηκε επενδυτικό πρόγραμμα συνολικής αξίας 4,5 εκ. ευρώ περίπου η υλοποίηση του οποίου
έχει υπερβεί το 50%, ενώ εντός της χρήσεως 2020 υλοποιήθηκε αυτοτελές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €400.000 το
οποίο μέιωσε σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρίας μέσω της εγκατάστασηςε ΦΒ συστήματος 500Kw και
απόκτησης σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού. Παράλληλα κατατέθηκε νέος επενδυτικός φάκελος ύψους €1.000.000
ο οποίος τελεί υπό εξέταση.
ΙΙ. ΑNAΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Κατά το έτος 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 22.178.907 (2019: € 22.828.157) εκ των οποίων € 16.864.766 (2019:
€ 16.497.889) αντιπροσωπεύουν εξαγωγές των προϊόντων σε χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης 76,05% (2019:
72,27%). Το υπόλοιπο 23,95% (2019: 27,73%) των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε στην εγχώρια αγορά.
Ο όμιλος ξεκίνησε με ριζικές αλλαγές:
▪

στη φιλοσοφία της

▪

στη στρατηγική της

▪

στη γενικότερη πολιτική που μελλοντικά θα ακολουθήσει στον τομέα των εξαγωγών.

Ο όμιλος συμμετέχει τα τελευταία χρόνια στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση οίνων Prowein στο Düsseldorf η οποία διεξάγεται
στην Γερμανία, με κατασκευή περιπτέρου.Επενδύει στην επικοινωνία με τους αγοραστές του αγγλικού και γερμανικού
κλαδικού τύπου με ολοσέλιδες καταχωρήσεις στα κυριότερα περιοδικά και εφημερίδες της Αγγλίας όπως Decanter και
Γερμανίας όπως Weinwirtschaft, Wein + Markt και Lebensmittelzeitung. Εξασφαλίζει μέσω πληρωμής άμεσες
τοποθετήσεις των επώνυμων προϊόντων της στα ράφια αλυσίδων S/M αρχικά στη Γερμανία και μετά στην Πολωνία,
Λιθουανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία και Ρωσία.

Συμμετέχει ενεργά σε από κοινού διαφημίσεις με τα S/M και ειδικά για την εδραίωση του νέου Brand DEUS και του
ανασκευασμένου και πλέον αναβαθμισμένου ROMIOS.
Συμμετέχει σε πρόγραμμα Κ.Ο.Α. από κοινού με την Ε.Ε. για προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες ύψους € 1.369.575 για την
τριετία 2021-2023 με επιχορήγηση ποσοστού 70%.

Οικονομικά Αποτελέσματα
Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση, παρουσιάζονται στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
ετήσιας έκθεσης προς τους μετόχους.
Η εταιρία εκτιμά ότι από το 2021, με την ύφεση της πανδημίας και τη σταδιακή ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς
χωρίς την επιβολή περαιτέρω περιοριστικών μέτρων (lockdown), ο κύκλος εργασιών θα επανακτίσει τη δυναμική που
διατηρούσε μέχρι και το 2019 και θα παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη.
.

Κατά την κλειόμενη χρήση 2020:
•

O συνολικός κύκλος εργασιών για τον Όμιλο ανήλθε στο ποσό των € 22.176.942 έναντι ποσού € 22.823.006 της
προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας μείωση κατά € 646.063,99 ή ποσοστό 2,83%.

•

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.275.256 έναντι ποσoύ κερδών € 1.417.553 της προηγούμενης χρήσης.

•

Τα κέρδη προ φόρων, χρεωστικών τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό € 2.133.585 έναντι €
2.394.168 της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11%.

•

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη χρήσης ανήλθαν σε € 933.352 ένταντι ποσού € 1.225.160 που παρουσιάστηκαν κατά την
προηγούμενη χρήση.
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της παρούσας χρήσεως 2020 και της
προηγούμενης 2019 έχουν ως ακολούθως:
Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης:
Οι παρακάτω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό για τον
Όμιλο.

31/12/2020

31/12/2019

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

18.069.280
30.586.153

59%

17.817.788
29.940.816

60%

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

12.516.873
30.586.153

41%

12.123.028
29.940.816

40%

Ο παρακάτω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του ομίλου.

31/12/2020
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

12.576.670
18.009.482

Οι παρακάτω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του ομίλου.

31/12/2019
70%

11.643.319
18.297.497

64%

31/12/2020

31/12/2019

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

18.009.482
30.586.153

59%

18.297.497
29.940.816

61%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

12.576.670
30.586.153

41%

11.643.319
29.940.816

39%

Ο παρακάτω δείκτης δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων του ομίλου από τα ίδια κεφάλαια.

31/12/2020
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

12.576.670
12.516.873

31/12/2019
100%

11.643.319
12.123.028

96%

Ο παρακάτω δείκτης δείχνει τη δυνατότητα του ομίλου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του με στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.

31/12/2020
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.

18.069.280
11.157.861

31/12/2019
162%

17.817.788
10.305.787

173%

ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται στην εγχώρια αγορά λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης. Ωστόσο το γεγονός ότι ο κύκλος
εργασιών του ομίλου σε ποσοστό 76,05% αντιπροσωπεύει πωλήσεις στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε βόρειες χώρες της
Ε.Ε, συντελεί στον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τις
πιστώσεις σε πελάτες ο όμιλος εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια πιστωτικού ελέγχου βάση των οποίων εξετάζονται και όπου
κρίνεται αναγκαίο αναθεωρείται κάθε νέος ή υφιστάμενος πελάτης.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Λόγω της πιστωτικής κρίσης και τις αδυναμίες στήριξης της οικονομίας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα ο κίνδυνος
ρευστότητας είναι αυξημένος. Ωστόσο ο όμιλος έχει εξασφαλίσει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ικανοποιητικά
πιστωτικά όρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεών του.
(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος.
Ο όμιλος δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Δεν έχει απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο όμιλος διαθέτει γραφεία στην Αθήνα επί της οδού Ελευθέρων Πολιορκημένων 18 στο Μαρούσι, στα οποία στεγάζονται
διοικητικές του υπηρεσίες.
Η ενδυνάμωση του ομίλου στην Ελληνική και Διεθνή αγορά καθώς και η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του, είναι
πάγια θέση της Διοίκησης και των στελεχών της. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ομίλου είναι το κλειδί για την
παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Ο όμιλος από τη χρήση 2017 έχει ξεκινήσει συνεργασία με το οινοποιείο «ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΒΑΚΑΚΗ» για την
παραγωγή οίνου μοσχάτο Σάμου.
V. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά την χρήση 2015 ο όμιλος προέβει στην δημιουργία υποκαταστήματος στην Β.Ι.Π.Ε Πατρών, Οικοδομικό τετράγωνο
4, στην περιοχή του Αγίου Στέφανου.
VI. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο όμιλος δεν αναπτύσσει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
VII. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές.
VIII. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ο όμιλος δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα.
ΙΧ.ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο όμιλος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται,. Αναγνωρίζει την ευθύνη
που του αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Σέβεται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον
πολιτισμό μας, τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό
στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο όμιλος υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Το
«αποτύπωμα» της ΕΚΕ του ομίλου αφορά στους εργαζόμενους, στους καταναλωτές που δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον
για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά «διαπιστευτήρια» των εταιρειών με τις οποίες συναλλάσσονται, στις τοπικές κοινωνίες
που θέλουν να «μοιράζονται» αρχές κι αξίες με τις τοπικές εταιρείες.
Αφορά όμως και στους μετόχους, που επιβραβεύουν την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά και στάση, όπως και στις
ομοειδείς επιχειρήσεις της Ευρώπης, που επιδιώκουν να λειτουργούν σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αρχών.
Αφορά τέλος και κυρίως στις επόμενες γενιές, που προσδοκούν να παραλάβουν έναν κόσμο με σεβασμό στον άνθρωπο
και το περιβάλλον.
Ο όμιλος, ευθυγραμμιζόμενος με την ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτόν τον τομέα, που συνιστά στην ουσία τον «εθελοντισμό»
των επιχειρήσεων και συνεισφέρει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, επιδεικνύει έργο στους ακόλουθους τομείς:
• ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές δράσεις,
• μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού,
• μεριμνά για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
• εφαρμόζει συστηματικά πρόγραμμα ανακύκλωσης εντός των χώρων εργασίας και χρησιμοποιεί υλικά φιλικά

προς το περιβάλλον,
• παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΟΑΕΔ, προκειμένου να
αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον

Χ.ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Το Διοικητικό Συμβουλιο προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.
Μετά από τα ανωτέρω, εκτιμούμε ότι ο όμιλος έχει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την μελλοντική της ανάπτυξη
και παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσεως 2020 και να μας
απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Αίγιο, 16 Σεπτεμβρίου 2021
Θεόδωρος Κ. Αναστασίου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από τον την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη
με επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι:
Στο κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται επισφαλείς και επίδικες
απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 2.442 χιλ. για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη
ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχο μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη
ποσού € 1.227 χιλ. υπολείπεται κατά € 1.215 χιλ. περίπου, του ποσού που θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της
απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α, με συνέπεια, η αξία
των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 1.215 χιλ. ενώ τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της
προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 29 χιλ. και € 40 χιλ. αντίστοιχα.
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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις
ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και
τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 37 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται η αβεβαιότητα σχετικά με το
μελλοντικό αποτέλεσμα δικαστικής διένεξης της εταιρείας με τρίτους. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το
θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη
δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

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

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους
κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε
λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

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

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών
εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή
συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην
έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

• Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας
και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και
σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Παλαιό Φάληρο, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Παλαιό Φάληρο

Γεώργιος Τσουκαλάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 154

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 27621

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2020

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2020

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020

Ποσά σε €

Κύκλος εργασιών

σημ.

21

Kόστος Αναλώσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

23

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

1/1/2020 31/12/2020

ΟΜΙΛΟΣ
22.176.942
22.823.006

1/1/2019 31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22.178.907
22.828.157

(14.429.183)

(14.857.070)

(14.488.158)

(14.931.086)

7.747.759

7.965.937

7.690.749

7.897.071

194.178

216.210

194.840

218.976

-

-

-

-

Παροχές σε εργαζομένους

24

(2.623.631)

(2.334.956)

(2.623.631)

(2.334.956)

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

22

(3.184.721)

(3.453.024)

(3.151.318)

(3.444.041)

2.133.585

2.394.168

2.110.640

2.337.050

Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Αποσβέσεις

25

Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων
Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα

26

Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

(628.201)
1.505.385
(230.128)
1.275.256

27

(341.905)
933.352

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά έσοδα

-

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Λοιπά συνολιά έσοδα αποδιδόμενα στους μετόχους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(Α)+(Β)
Συνολικά έσοδα αποδιδόμενα στους μετόχους

(560.357)
1.833.811
(416.258)
1.417.553
(192.392)
1.225.160

(628.201)
1.482.439
(230.078)
1.252.361
(323.501)
928.861

(560.357)
1.776.694
(416.255)
1.360.439
(192.392)
1.168.046

(19.643)

-

-

4.714

-

4.714

-

(14.929)

-

(14.929)

-

(14.929)

-

(14.929)

(19.643)

933.352

1.210.232

928.861

1.153.118

933.352

1.210.232

928.861

1.153.118

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2020

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2020

Ποσά σε €

σημ.

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Άυλα Στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

31/12/2020

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11.961.381
362.252
166.068
27.172
12.516.873

11.523.215
395.971
181.587
22.255
12.123.028

11.951.547
362.252
166.068
30.000
27.172
12.537.039

11.523.215
395.971
181.587
30.000
22.255
12.153.028

8
7
10

8.799.096
8.300.873
969.311
18.069.280
30.586.153

8.695.563
8.688.604
433.621
17.817.788
29.940.816

8.741.429
8.294.278
964.802
18.000.509
30.537.547

8.658.719
8.688.604
413.079
17.760.403
29.913.431

11
12
-

3.618.231
1.634.527
7.323.912

3.618.231
1.566.310
6.458.778

3.618.231
1.634.527
7.265.633

3.618.231
1.566.310
6.404.990

12.576.670

11.643.319

12.518.391

11.589.531

12.576.670

11.643.319

12.518.391

11.589.531

13
19
20
5
16
17
18

2.862.998
1.189.386
228.490
257.204
1.913.195
323.870
76.479
6.851.621

4.622.969
1.166.877
204.980
302.044
1.618.362
76.479
7.991.711

2.862.998
1.189.386
228.490
257.204
1.913.195
323.870
76.479
6.851.621

4.622.969
1.166.877
204.980
302.044
1.618.362
76.479
7.991.711

14
27
13

7.373.163
145.170
3.497.346

7.619.975
10.006
2.576.036

7.386.584
141.609
3.497.346

7.646.378
10.006
2.576.036

5

114.968

99.769

114.968

99.769

15

27.214
11.157.861
30.586.153

10.305.787
29.940.816

27.028
11.167.535
30.537.547

10.332.189
29.913.431

4
5
6
9

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2020
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 31/12/2020

Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31/12/2018

Μετοχικό
κεφάλαιο
3.618.231

1.508.797

Αποτελέσματα
εις νέο
5.309.385
1.168.046

Αποθεματικά

Κέρδη Χρήσης

-

-

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

-

57.513

(57.513)

Αναλογιστική επανεκτίμηση

-

-

(19.643)

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα Λοιπά έσοδα
Υπόλοιπο 31/12/2019
Κέρδη Χρήσης
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
Υπόλοιπο 31/12/2020

Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31/12/2018

(19.643)

-

4.714

4.714

1.566.310

6.404.990

11.589.531

-

-

928.861

928.861

-

68.217

3.618.231

1.634.527

Μετοχικό
κεφάλαιο
3.618.231

(68.217)
7.265.633

1.508.797

Αποτελέσματα
εις νέο
5.306.059
1.225.160

Αποθεματικά

-

-

-

57.513

(57.513)

Αναλογιστική επανεκτίμηση

-

-

(19.643)

12.518.391

Σύνολο
10.433.087
1.225.160
(19.643)

-

-

4.714

4.714

3.618.231

1.566.310

6.458.778

11.643.319

933.352

933.352

Κέρδη Χρήσης

-

-

Σχηματισμός αποθεματικών

-

68.217

3.618.231

1.634.527

Υπόλοιπο 31/12/2020

1.168.046

-

Σχηματισμός αποθεματικών
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα Λοιπά έσοδα

10.436.413

3.618.231

Κέρδη Χρήσης

Υπόλοιπο 31/12/2019

Σύνολο

(68.217)
7.323.912

12.576.670

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2020
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2020

Ποσά σε €

1/1/2020 1/1/2019 31/12/2020
31/12/2019
ΟΜΙΛΟΣ

1/1/2020 1/1/2019 31/12/2020
31/12/2019
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Προσαρμογές στα αποτελέσματα για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβεσεις μακροπρόθεσμων περιουσιακών
στοιχείων
Τόκος στην υποχρέωση συνταξιοδοτικών παροχών
Αποσβέσεις (έσοδο) επιχορηγήσεων
Προβλέψεις επισφαλών πελατών
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αναλογιστικό Αποτέλεσμα
Λειτουργικά αποτελέσματα προ μεταβολών του κε
φαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) πρόβλεψης για αποζημίωση
προσωπικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω
συνταξιοδότησης
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
μείον: Πληρωθέντες τόκοι
μείον: Πληρωθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

1.275.256

1.417.553

1.252.361

1.360.439

474.559
42.798

447.033
25.339

474.559
42.798

447.033
25.339

110.844

87.985

110.844

87.985

2.050

2.599

2.050

2.599

(142.712)
7.797
230.203
2.000.795

(40.745)
12.309
416.319
(19.643)
2.348.748

(142.712)
7.797
230.149
1.977.846

(40.745)
12.309
416.313
(19.643)
2.291.628

(103.533)
415.003

(440.263)
(497.380)

(82.709)
421.598

(404.800)
(495.667)

23.510

31.698

23.510

31.698

(124.420)

804.744

(141.149)

833.923

(2.050)
2.209.305
(230.203)
(319.395)
1.659.707

(2.599)
2.244.949
(416.319)
(314.752)
1.513.878

(2.050)
2.197.045
(230.149)
(300.991)
1.665.905

(2.599)
2.254.183
(416.313)
(314.752)
1.523.118

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπραχθείσες Επιχορηγήσεις
Μεταβολές δικαιωμάτων χρήσης παγίων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Είσπραξη επιστρεπτέας προκαταβολής
Μεταβολη μακροπρόθεσμου δανεισμού
Εισπράξεις/(Αποπληρωμές) από δάνεια
Μεταβολή υποχρεώσεων μίσθωσης δικαιωμάτων
χρήσης παγίων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
περιόδου

(912.724)
(27.279)
437.545
(77.124)

(505.486)
(101.480)
(483.956)

(902.890)
(27.279)
437.545
(77.124)

(505.486)
(101.480)
(483.956)

(579.583)

(1.090.922)

(569.749)

(1.090.922)

323.870
1.700.000
(2.538.662)

(1.126.944)

323.870
1.700.000
(2.538.662)

(1.126.944)

(29.641)

401.813

(29.641)

401.813

(544.433)

(725.131)

(544.433)

(725.131)

535.691

(302.175)

551.723

(292.935)

433.621

735.796

413.079

706.014

969.311

433.621

964.802

413.079

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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1.

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Σύσταση και Δραστηριότητα ομίλου
Ο όμιλος απαρτίζεται από την Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Οινοποιία - Ποτοποιία ΑΙΓΙΟΥ με διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΙΝΟ
Α.Ε.» και την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΙΚΕ», οι οποίες από εδώ και στο εξής θα αποκαλούνται (ο
‘’Όμιλος’’). Η μητρική εταιρεία «ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.» είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα (Α.Μ.Α.Ε. 10001/22/Β/86/99, Αρ. ΓΕΜΗ
034931716000), ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία κρασιών κυρίως.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ομίλου είναι εγκατεστημένες στην διεύθυνση, Γέφυρα Μεγανίτη Αίγιο και το site της είναι
www.cavino.gr.
Οι εν λόγω Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 16η
Σεπτεμβρίου 2021.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανήρχετο την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε 90 (2019: 77) άτομα.

2.Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

2.1 Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες Ενοποιημένες Oικονομικές Kαταστάσεις (εφ’εξής οι «Oικονομικές Kαταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα
με την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός ορισμένων στοιχείων ενεργητικού τα οποία αναφέρονται στις σημειώσεις και
εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους και στηρίζονται στην παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Οι Oικονομικές
Kαταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από
την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) της IASB, ισχύουν για ετήσιες περιόδους που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου την 16η
Σεπτεμβρίου 2021 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2.3 Καλυπτόμενη περίοδος
Οι παρούσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.
και της εταιρείας ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΙΚΕ και καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου
2020.
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2.4 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται νομισματικά σε (Ευρώ) €, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα
του ομίλου, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο ο όμιλος λειτουργεί.
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ακέραιες μονάδες του Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Σημειώνεται ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που παρουσιάζονται στα
δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες, ενδέχεται να διαφέρουν από τα αθροίσματα που
παρουσιάζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.

2.5 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
2.5.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που είναι υποχρεωτικά για την
τρέχουσα χρήση.
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω:
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Ορισμός συνενώσεων επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της φύσης των
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν, με στόχο να διαχωριστεί η απόκτηση μια επιχείρησης από
αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη
μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις
αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και τρίτους.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους»
Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον
ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Ο νέος ορισμός προσδιορίζει ότι: «μια
πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί πως η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια
των δεδομένων της θα επηρεάσει την οικονομική πληροφόρηση που παρέχει η οντότητα και κατά συνέπεια τις αποφάσεις
που λαμβάνουν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων αυτής. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός
του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις
εταιρίες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των επιτοκίων
αναφοράς και αντικατάσταση από ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Επιπλέον, οι
τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις
αντιστάθμισής τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτή την αβεβαιότητα.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19
Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020.
Το πρότυπο τροποποιήθηκε απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά
με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19.
Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση
επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή
έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
▪ Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο με ή μικρότερο
από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή,
▪ Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από την 30η Ιουνίου
2021
▪ Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η
επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το IASB εξέδωσε επίσης ένα
συνοδευτικό έγγραφο (τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου) το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις
των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό
πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις
εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν
κάνει αναφορά.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

2.5.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που ισχύουν για μεταγενέστερες
περιόδους.
Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν δημοσιευθεί αλλά ισχύουν για την ετήσια οικονομική
περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία νωρίτερα.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) : «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου
– Φάση 2
Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των
διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων
σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις
στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο
αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε και εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9»
Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια
συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι οντότητες να υποχρεούνται να
εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε και εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2021.
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ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια - Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση»
Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνονται
από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί
επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια
παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. και εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2022.
ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος
της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η
τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα
αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης,
και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. και εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2022.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 όσον αφορά τη ταξινόμηση
των δανειακών και λοιπόν υποχρεώσεων με αβέβαιη ημερομηνία εκκαθάρισης, ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες
στη κατάσταση Οικονομικής θέσης. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2023, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020,
αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των
ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις.
Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν
την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε
δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι
ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ε.E και εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023:
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018-2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2022):
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε..
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
Η τροποποίηση προβλέπει ότι θυγατρική που επιλέγει να εφαρμόσει την παράγραφο Δ16 (α) του ΔΠΧΑ 1 μπορεί να
χρησιμοποιήσει ως συσσωρευμένες διαφορές μετατροπής τα ποσά που αναφέρει η μητρική, με βάση την ημερομηνία
μετάβασης της μητρικής σε ΔΠΧΑ..
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»:
Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον
δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα
συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση του 10%.
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»:
Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο
επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τo
χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές και Εκτιμήσεις.
3.1 Εκτιμήσεις της Διοίκησης:
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση
παραδοχών από πλευράς Διοίκησης, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών καθώς
και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αναθεωρούνται σε
συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στη χρήση που πραγματοποιούνται, και επηρεάζουν τις σχετικές
χρήσεις που αφορούν, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή τη χρήση, ή στη χρήση αναθεώρησης και τις επόμενες
χρήσεις, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα και τις μελλοντικές χρήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές,
βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις
υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με της λογιστικές αξίες των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού.
3.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα:
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ
με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του
ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία του Ισολογισμού. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μετατρέπονται σε Ευρώ,
με βάση τις ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία που αποκτήθηκαν και συνεπώς δεν προκύπτουν συναλλαγματικές
διαφορές. Τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, και αποτιμώνται
στην εύλογη αξία τους, μετατρέπονται σε Ευρώ με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας προσδιορισμού των εν λόγω αξιών. Στην
περίπτωση αυτή, οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αποτελούν μέρος των κερδών ή ζημιών από τη μεταβολή
της εύλογης αξίας και καταχωρούνται στα αποτελέσματα ή απευθείας στην Καθαρή Θέση, ανάλογα με το είδος του μη
νομισματικού στοιχείου.

3.3 Ενσώματα πάγια:
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν
απομειώσεις της αξίας τους. Ορισμένα ενσώματα πάγια (ακίνητα κ.λ.π.), αποτιμήθηκαν στην αξία που είχε διαμορφωθεί
κατά την 1.1.2005 (ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.), με βάση την εκτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή. Το ποσό των
εκτιμήσεων θα θεωρηθεί σαν κόστος κτήσεως.
Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρεται
από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία
προκύπτει, περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα.
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Δαπάνες που πραγματοποιούνται για αντικατάσταση τμήματος των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, ενσωματώνονται στην
αξία των παγίων, εφόσον μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα, ότι αυξάνουν τα μελλοντικά οφέλη που θα αποκομίσει η
Εταιρεία από το πάγιο. Όλες οι άλλες δαπάνες καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.
Τα κόστη που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις για απόσυρση παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται, στην περίοδο που αυτές
δημιουργούνται και στο βαθμό που μπορεί να γίνει μια λογική εκτίμηση της εύλογης αξίας τους. Τα σχετικά κόστη της
απόσυρσης κεφαλαιοποιούνται, ως μέρος της αξίας των αποκτούμενων ενσωμάτων παγίων.
3.4 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία:
Οι αμπελώνες επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους, και οι μεταβολές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
3.5 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων:
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση. Υπολειμματικές αξίες αναγνωρίζονται μόνο
στα κτίρια και επαναπροσδιορίζονται σε ετήσια βάση.
3.6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία:
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά, αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία που αποκτώνται μέσω εξαγοράς επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, κατά την ημερομηνία της
απόκτησης. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος
των άυλων περιουσιακών στοιχείων, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης
ζωής τους, με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη
ζωή δεν αποσβένεται. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων
αξιολογείται σε ετήσια βάση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή ελέγχονται για απομείωση,
τουλάχιστον ετησίως, σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας χρηματοροών στην οποία ανήκουν.
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη διάρκεια ζωής, αποσβένονται από την ημερομηνία, κατά την οποία είναι
διαθέσιμα προς χρήση.
Μεταγενέστερες δαπάνες επί κεφαλαιοποιηθέντων άυλων περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν
αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που ενσωματώνονται στο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που
αναφέρονται. Όλες οι άλλες δαπάνες, εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.
3.7 Έξοδα αύξησης κεφαλαίου:
Τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου, αφαιρουμένου του σχετικού φορολογικού οφέλους, συμψηφίζονται με το αποθεματικό υπέρ
το άρτιο.
3.8 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών:
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα υπόλοιπα ταμείου και τις καταθέσεις όψεως. Για σκοπούς κατάρτισης καταστάσεων
Ταμιακών Ροών, οι προθεσμιακές καταθέσεις και οι άμεσα ρευστοποιήσιμες και μέχρι τρίμηνης διάρκειας (από την
ημερομηνία απόκτησης) επενδύσεις, θεωρούνται χρηματικά διαθέσιμα.
3.9 Αποθέματα:
Τα αποθέματα της εταιρείας, αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της εταιρείας,
μειωμένη με τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωση αυτών και τα εκτιμώμενα για την πραγματοποίηση της πώλησης
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κόστη. Σε περίπτωση αντιλογισμού σχετικής υποτίμησης, αυτή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, στη χρήση που ο
αντιλογισμός πραγματοποιήθηκε.Η βιολογική παραγωγή αναγνωρίζεται κατά τον χρόνο της συγκομιδής στην εύλογη αξία
της μειωμένη κατά τα απαιτούμενα στον τόπο της πώλησης κόστη. Η αξία αυτή που θεωρείται κόστος για την μετέπειτα
βιομηχανοποίηση, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ως κέρδος. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος
προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα
που έχουν παρόμοια φύση και χρήση από την οντότητα.
3.10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:
3.10.1 Αρχική Αναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας, όταν
η Εταιρεία καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του μέσου.
3.10.2 Αρχική Επιμέτρηση
Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία
πλέον/μείον τα κόστη συναλλαγής που συνδέονται με την απόκτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού,
αντίστοιχα (άλλα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ).
Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τις εμπορικές απαιτήσεις όπου δεν περιλαμβάνεται σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης στη
τιμή συναλλαγής τους.
3.10.3 Κατάταξη και Επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
3.10.3.1 Εμπορικές Απαιτήσεις και Χρεωστικοί τίτλοι
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, επιμετρούνται
μετά την αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία. Η βάση για την επιμέτρησή τους εξαρτάται
τόσο από το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών του στοιχείων ενεργητικού,
όσο από τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Η αξιολόγηση της Εταιρείας σχετικά με το
επιχειρηματικό του μοντέλο καθορίζεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ο οποίος να αντανακλά πως ομάδες
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται μέσα στο ίδιο χαρτοφυλάκιο διαχειρίζονται μαζί για να
επιτευχθεί ο επιχειρηματικός στόχος της Εταιρείας, αντί κάθε μέσο χωριστά.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές, που αποτελούνται αποκλειστικά από
πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο διακράτησης αυτών των
μέσων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία διακρατούνται υπό επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο την
κατοχή τους μέχρι την λήξη και την συλλογή των συμβατικών ταμειακών ροών, επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος.
Εάν στο επιχειρηματικό μοντέλο υπάρχει πρόθεση κατοχής των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ώστε να
εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές, αλλά αναμένεται η πώληση τους όταν είναι απαραίτητο (π.χ. ώστε να
εκπληρωθεί μια ειδική ανάγκη ρευστότητας), τότε αυτά τα μέσα επιμετρούνται στην ΕΑΜΛΣΕ. Τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται εντός επιχειρηματικού μοντέλου διαφορετικού από τα ανωτέρω, επιμετρούνται
στην ΕΑΜΚΑ.
Η εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, το
οποίο αντανακλά τον τρόπο που η Εταιρεία τα διαχειρίζεται προκειμένου να παράγει ταμειακές ροές.
Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διακρατούνται εντός ενός επιχειρηματικού
μοντέλου στόχος του οποίου είναι η διακράτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των
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συμβατικών ταμειακών ροών. Σύμφωνα με αυτό τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διακρατούνται
μέχρι τη λήξη τους και εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους.
Η Εταιρεία για την διενέργεια της αξιολόγησης του αν οι ταμειακές ροές θα πραγματοποιηθούν εισπράττοντας τις
αντίστοιχες πληρωμές κατά την διάρκεια της ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, εξετάζει την συχνότητα,
την αξία και το χρόνο των πωλήσεων των προηγούμενων περιόδων, τον λόγο αυτών των πωλήσεων και τις προσδοκίες
της Εταιρείας αναφορικά με μελλοντικές πωλήσεις.
Εκτός από τα ανωτέρω, η Εταιρεία εξετάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αξιολογήσει το επιχειρηματικό μοντέλο.
Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία καθορίζει εάν αποτελεί μέρος
του υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου ή εάν αντιπροσωπεύει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο.
Η Εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε περίοδο αναφοράς ώστε να προσδιορίσει εάν το
επιχειρηματικό μοντέλο άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Για τις τρέχουσες περιόδους αναφοράς
της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία δεν εντόπισε κάποια αλλαγή στο επιχειρηματικό της μοντέλο.
3.10.3.2 Μετοχές
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των μετοχών, όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 32,
επιμετρούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ΕΑΜΚΑ. Η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει αμετάκλητα να
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταβολές της εύλογης αξίας των μετοχών, με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές
δεν διακρατούνται για διαπραγμάτευση και δεν αποτελούν ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από την Εταιρεία σε
συνένωση επιχειρήσεων στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3.
Η Εταιρεία κάνει την ανωτέρω αμετάκλητη επιλογή μεμονωμένα για κάθε περιουσιακό στοιχείο που πληροί τον ορισμό της
μετοχής κατά το ΔΛΠ 32.
3.10.3.3 Αναταξινομήσεις
Εάν το επιχειρηματικό μοντέλο, υπό το οποίο η Εταιρεία διακρατά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία, αλλάξει
εξαιτίας εξωτερικών ή εσωτερικών αλλαγών οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την δραστηριότητα της Εταιρείας και είναι
ευαπόδεικτες επέρχεται αναταξινόμηση όλων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν επηρεαστεί.
Η αναταξινόμηση εφαρμόζεται μελλοντικά της ημερομηνίας αναταξινόμησης η οποία είναι η πρώτη μέρα της πρώτης
τριμηνιαίας περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι αναταξινομήσεις αναμένονται να είναι
πολύ σπάνιες. Οι επενδύσεις σε μετοχές για τις οποίες η Εταιρεία έχει επιλέξει αμετάκλητα τον προσδιορισμό σε ΕΑΜΛΣΕ
και κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει προσδιοριστεί στην ΕΑΜΚΑ κατά την αρχική αναγνώριση,
δεν μπορούν να αναταξινομηθούν, καθώς ο προσδιορισμός τους κατά την αρχική αναγνώριση είναι αμετάκλητος.
3.10.4 Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες ως εκτίμηση της παρούσας αξίας των
υστερήσεων ταμειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από πελάτες. Ως υστέρηση ταμειακών ροών νοείται
η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην Εταιρεία όπως προβλέπεται συμβατικά και των ταμειακών
ροών που η Εταιρεία αναμένει να εισπράξει.
Η Εταιρεία υιοθέτησε την απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των ΑΠΖ για τις απαιτήσεις από πελάτες.
Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες σε ποσό που
ισούται με τις πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Συνεπώς, όλες οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας
κατατάσσονται στις δυο ακόλουθες κατηγορίες:
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Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής - χωρίς πιστωτική απομείωση. Εάν το χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, αλλά δεν έχει ακόμη
απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής, που ορίζεται ως αναμενόμενη
πιστωτική ζημία που οφείλεται σε όλα τα πιθανά πιστωτικά γεγονότα κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του.
Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή των στοιχείων – με πιστωτική απομείωση. Εάν το χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται στις ΑΠΖ για την
συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού
αποτελεί η καθυστέρηση άνω των 180 ημερών, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με σημαντικές οικονομικές
δυσκολίες του χρεώστη.
Τα βασικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της λογιστικής πολιτικής της Εταιρείας, όσον αφορά τις
εκτιμήσεις των ΑΠΖ είναι τα ακόλουθα:
• Άνοιγμα σε Αθέτηση (“EAD”): αντιπροσωπεύει το ποσό του ανοίγματος κατά την ημερομηνία αναφοράς.
• Πιθανότητα Αθέτησης (“PD”): Η πιθανότητα αθέτησης είναι μια εκτίμηση της πιθανότητας εντός του συγκεκριμένου
χρονικού ορίζοντα. Η Εταιρεία υπολογίζει τις Πιθανότητες Αθέτησης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο υπολογισμού ρίσκου
της βάσεως EIKON THOMSON REUTERS.
Την 31.12.2020 η Εταιρεία δεν κατείχε κάποια απαίτηση από πελάτες για την οποία να μην έχει αναγνωριστεί ΑΠΖ, λόγω
της επίδρασης οποιασδήποτε τυχόν εξασφάλισης.
Η Εταιρεία επιμετρά τα ΑΠΖ ανά πελάτη και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε συλλογική βάση για χαρτοφυλάκια απαιτήσεων
από πελάτες με παρόμοια πιστωτικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η Εταιρεία εκτιμά τις ΑΠΖ ομαδοποιώντας τις απαιτήσεις
βάσει των κοινών χαρακτηριστικών κινδύνου και των ημερών καθυστέρησης.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την σχετιζόμενη πρόβλεψη ζημίας σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
3.11 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών:
Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα κατά
τη χρήση πραγματοποίησής τους.
3.12 Προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό:
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της
εργασιακής σχέσης) σε χρήμα 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 (προπληρωμένα έξοδο) μόνο
κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν προγράμματα
καθορισμένων παροχών.
•

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα
αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20 και τις μεταβολές που προκύπτουν από
οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται σε τακτική βάση από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής
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μονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε αναλογικές
υποθέσεις χρεώνονται ή πιστώνονται μαζί με τυχόν αναβαλλόμενο φόρο που τα αφορά στα λοιπά συνολικά έσοδα. Αυτά
που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και υπερβαίνουν το περιθώριο του 10% της
σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο εργασιακό χρόνο των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την
περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων.
Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην
περίοδο ωρίμανσης.
3.13 Κέρδη ανά μετοχή:
Τα βασικά κέρδη , ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, με το μέσο σταθμικό αριθμό
μετοχών κάθε χρήσης.
3.14 Μερίσματα πληρωτέα:
Τα μερίσματα, που διανέμονται στους μετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση, τη χρονική στιγμή κατά την οποία
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.15 Μισθώσεις:
Μίσθωση, κατά την οποία, ο εκμισθωτής μεταβιβάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (κινδύνους) που απορρέουν από
την κυριότητα ενός παγίου στον μισθωτή, θεωρείται ως χρηματοδοτική μίσθωση και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και
ανάληψη μιας υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή, τα καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα
(τόκοι) και μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα
αποτελέσματα.
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται στο χαμηλότερο ποσό, μεταξύ της εύλογης αξίας τους και της παρούσας αξίας
των ελαχίστων πληρωμών μισθωμάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης, μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις ή τις
ζημίες απομείωσής τους.
Aν από τη συμφωνία μίσθωσης δεν μεταβιβάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις (κίνδυνοι) που απορρέουν από την
κυριότητα ενός παγίου, τότε, η μίσθωση θεωρείται λειτουργική για το μισθωτή και τα ενοίκια καταχωρούνται ως έξοδα με
την πραγματοποίησή τους, με βάση την άμεση μέθοδο στη διάρκεια της μίσθωσης.
3.16 Συνδεμένα μέρη:
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων / υποχρεώσεων με συνδεμένα μέρη, παρουσιάζονται ξεχωριστά στις
Οικονομικές Καταστάσεις. Αυτά τα συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως μετόχους και τη Διοίκηση μιας επιχείρησης ή / και
των θυγατρικών της εταιριών.
3.17 Έντοκα δάνεια:
Τα έντοκα δάνεια, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένη με τα κόστη που αφορούν άμεσα τις
συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τα κέρδη ή οι ζημίες, από τα στοιχεία αυτά,
αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο, μέσω της διαδικασίας της απόσβεσης σε όλη τη διάρκεια του
δανείου με το αποτελεσματικό επιτόκιο.
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3.18 Προβλέψεις:
Οι προβλέψεις, αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα
γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον
διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση είναι σημαντική, οι
προβλέψεις καταχωρούνται σε προεξοφλημένη βάση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, με τη χρήση ενός
προ φόρου επιτοκίου, που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος, και τους
κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση.

Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου,
καταχωρείται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και αν δεν είναι
πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης,
οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν.
Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται.
3.19 Έσοδα:
Τα έσοδα της εταιρείας, περιλαμβάνουν κυρίως την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώμενους φόρους, τις εκπτώσεις και τις επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
-Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών, μειωμένες με τις χορηγούμενες εκπτώσεις, αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν οι
σημαντικοί κίνδυνοι και η ιδιοκτησία μεταβιβάζεται στον αγοραστή και η είσπραξη της σχετικής απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη. Οι πωλήσεις αγαθών περιλαμβάνουν και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (πωλήσεις εσωτερικού).
-Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, αναγνωρίζονται στη χρήση που αυτές παρασχέθηκαν.
- Έσοδα από μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα, αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής
τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους, αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευμένος (με βάση τη
μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου).
3.20 Έξοδα διαφήμισης:
Τα έξοδα διαφήμισης, εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.
3.21 Κόστος δανεισμού:
Τα κόστη αναδοχής, τα νομικά και τα λοιπά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται, για την έκδοση κυρίως
μακροπρόθεσμων δανείων, αναμορφώνουν το ποσό των δανείων αυτών και καταχωρούνται στα αποτελέσματα, με βάση
τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης του δανείου. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.
3.22 Φόρος εισοδήματος:
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήματος, αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους
φόρους. Η επιβάρυνση για φόρο εισοδήματος καταχωρείται στα αποτελέσματα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά σε
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συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας,
κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των ισχυόντων
συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται με τη μέθοδο υπολογισμού βάσει του ισολογισμού. Αφορούν σε
περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και
αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Υπολογίζονται με τη χρησιμοποίηση των
φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού
και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, αναγνωρίζονται για τις εκπεστέες
προσωρινές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές
μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα, έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.
Οι ακόλουθες περιπτώσεις προσωρινών διαφορών, δεν λαμβάνονται υπόψη: Υπεραξία μη εκπιπτόμενη για φορολογικούς
σκοπούς και η αρχική καταχώρηση στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού η οποία δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε
το φορολογικό κέρδος.
Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στην
έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα, που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση.
3.23 Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Υποχρεώσεων:
Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του
καθαρού ποσού στις οικονομικές καταστάσεις, πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νομικό δικαίωμα για συμψηφισμό
και πρόθεση για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό.
3.24 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων:
Ο προσδιορισμός απομείωσης των λοιπών περιουσιακών στοιχείων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων που αφορούν, αλλά
δεν περιορίζονται σε αυτές, στην αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της απομείωσης. Η απομείωση βασίζεται σε ένα μεγάλο
αριθμό παραγόντων, όπως στις αλλαγές των τρεχουσών συνθηκών ανταγωνισμού, στις προσδοκίες ανάπτυξης της
αγοράς χάρτινης συσκευασίας, στην αύξηση του κόστους κεφαλαίου, στην μελλοντική δυνατότητα χρηματοδότησης, στην
τεχνολογική απαξίωση, στα καταβληθέντα ποσά για συγκρίσιμες συναλλαγές και σε άλλες μεταβολές συνθηκών που
υποδεικνύουν ότι υπάρχει απομείωση. Το ανακτήσιμο ποσό συνήθως προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των
προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
Ο προσδιορισμός των ενδείξεων απομείωσης, όπως και η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών και ο προσδιορισμός
των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με τον
προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ενδείξεων απομείωσης, τις αναμενόμενες ταμειακές ροές, τα επιτόκια
προεξόφλησης που πρέπει να εφαρμοστούν.
3.25 Λειτουργικοί τομείς:
Το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί τομείς» θέτει κριτήρια για τον προσδιορισμό των διακεκριμένων τομέων και γεωγραφικών
περιοχών δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Οι τομείς ορίζονται με βάση τη διάρθρωση των λειτουργιών της εταιρείας,
εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά. Η
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παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας, διενεργείται αποκλειστικά στην Ελλάδα είναι ομοιογενής και συνεπώς θεωρείται
ως ένας τομέας.
3.26 Κρατικές επιχορηγήσεις:
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα
εισπραχθεί και ο όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων μέσα σε μία τέτοια περίοδο, ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα κόστη που προορίζονται να
αποζημιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται στα άλλα έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
3.27 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται στην εγχώρια αγορά λόγο της συνεχιζόμενης ύφεσης. Ωστόσο το γεγονός ότι ο κύκλος
εργασιών του ομίλου σε ποσοστό 76,05% αντιπροσωπεύει πωλήσεις στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε βόρειες χώρες της
Ε.Ε, συντελεί στον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορέουν από τις
πιστώσεις σε πελάτες η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια πιστωτικού ελέγχου βάση των οποίων εξετάζονται και όπου
κρίνεται αναγκαίο αναθεωρείται κάθε νέος ή υφιστάμενος πελάτης.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Λόγο της πιστωτικής κρίσης και τις αδυναμίες στήριξης της οικονομίας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα ο κίνδυνος
ρευστότητας είναι αυξημένος. Ωστόσο ο όμιλος έχει εξασφαλίσει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ικανοποιητικά
πιστωτικά όρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εξόφληση των υποχρεώσεών του.
(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος.
Ο όμιλος δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Δεν έχει απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.
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4.

Eνσώματα Παγια

Τα ενσώματα πάγια για την εταιρεία και τον όμιλο αναλύονται ως εξής:
Οικόπεδα-Κτίρια

Ποσά σε €

Κόστος κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Μεταφορές
Αποσβέσεις χρήσης
Μεταφορές
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Λοιπές κινήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Λοιπές προσαρμογές
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

9.379.820
(1.199.829)
8.179.991
40.440

6.079.771
(3.307.798)
2.771.973
232.664

-

Κόστος κτήσης την 1/1/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Προσθήκες
Μεταφορές από επενδύσεις σε ακίνητα
Αποσβέσεις χρήσης
Μεταφορές
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Λοιπές κινήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Λοιπές προσαρμογές
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

329.253
(305.506)
23.747
57.340

-

(116.107)
9.420.261
(1.315.936)
8.104.325
(6)
(117.599)
(4.161)
9.420.255
(1.437.696)
7.982.559

Οικόπεδα-Κτίρια

Ποσά σε €

Μεταφορικά
μέσα

Μηχανήματα

9.379.820
(1.199.829)
8.179.991
40.440

(116.107)
9.420.261
(1.315.936)
8.104.325
9.834
(6)
(117.599)
(4.161)
9.430.089
(1.437.696)
7.992.393

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση
46.857
46.857
10.850

(13.100)

-

(13.100)

(76.009)
13.100
1.517.559
(987.181)
530.378
223.561
12.320
(89.663)
(12.912)
1.753.440
(1.089.756)
663.684

57.707
57.707
12.824
70.531
70.531

(447.033)
13.100
17.694.554
(6.171.338)
11.523.216
912.764

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
1.366.467
(924.272)
442.195
164.192

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση
46.857
46.857
10.850

(13.100)

-

(13.100)

(76.009)
13.100
1.517.559
(987.181)
530.378
223.561
12.320
(89.663)
(12.912)
1.753.440
(1.089.756)
663.684

57.707
57.707
12.824
70.531
70.531

(447.033)
13.100
17.694.554
(6.171.338)
11.523.216
922.598
(10.367)
(474.559)
494
18.606.785
(6.645.403)
11.961.381

-

(244.948)
6.312.435
(3.552.746)
2.759.689
676.378
(9.000)
(256.704)
(3.455)
6.979.813
(3.812.906)
3.166.908

(9.969)
386.593
(315.474)
71.118
(13.681)
(10.593)
21.022
372.912
(305.046)
67.866

Μεταφορικά
μέσα

Μηχανήματα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
1.366.467
(924.272)
442.195
164.192

6.079.771
(3.307.798)
2.771.973
232.664

329.253
(305.506)
23.747
57.340

-

-

(244.948)
6.312.435
(3.552.746)
2.759.689
676.378
(9.000)
(256.704)
(3.455)
6.979.813
(3.812.906)
3.166.908

(9.969)
386.593
(315.474)
71.118
(13.681)
(10.593)
21.022
372.912
(305.046)
67.866

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την
σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτιριακές εγκαταστάσεις

50 – 66

Χρόνια

20

Χρόνια

Μεταφορικά μέσα

10 – 15

Χρόνια

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5 – 10

Χρόνια

Μηχανήματα

Σύνολο
17.202.167
(5.737.405)
11.464.762
505.487

(10.367)
(474.559)
494
18.596.951
(6.645.403)
11.951.547

Σύνολο
17.202.167
(5.737.405)
11.464.762
505.487
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Οι υπολειμματικές αξίες αναγνωρίζονται μόνο στα κτίρια και στις δεξαμενές.
Επί των ακινήτων και μηχανημάτων της εταιρείας για τη χρήση 2020 υφίστανται προσημειώσεις συνολικής αξίας €
2.110.553 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. Το ύψος του ποσού των προσημειώσεων για την περυσινή χρήση 2019
ανήλθε σε € 2.110.553. Το σύνολο των ανωτέρω προσημειώσεων εξαλείφθησαν το Ιούλιο του 2021.

5.

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης – υποχρεώσεις από μισθώσεις

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης, καθώς επίσης και το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέρος των
μισθώσεων της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 01/01/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 01/01/2020
Προσθήκες/(μειώσεις)
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

Δικαιώματα
Δικαιώματα χρήσης
χρήσης ακινήτων επιβατικών οχημάτων
298.021
185.935
-48.486
-39.499
249.534
146.436
77.124
(48.486)
(62.357)
298.021
263.060
(96.972)
(101.856)
201.048
161.203

Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 01/01/2020
Ανακατανομές περιόδου
Προσθήκες/(μειώσεις)
Λοιπές προσαρμογές
Πληρωμές περιόδου
Τόκοι χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2020

6.

Σύνολο
483.956
(87.985)
395.971
77.124
(110.844)
561.080
(198.828)
362.252

Υποχρέωση
μισθώσεων
Υποχρέωση μισθώσεων
Μακροπρόθεσμη
Βραχυπρόθεσμη
302.044
99.769
(44.840)
44.840
77.124
(420)
(119.910)
13.564
257.204
114.968

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 31/12/2018
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Λοιπές κινήσεις
Λοιπές προσαρμογές
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

Σήματα
7.790
(2.238)
5.552
(2.476)
7.790
(4.715)
3.075
(971)
7.790
(5.686)
2.104

Λογισμικό
384.253
(284.360)
99.894
101.480
(22.862)
485.733
(307.222)
178.511
22.560
4.971
(252)
(41.827)
513.265
(349.301)
163.964

Σύνολο
392.043
(286.598)
105.445
101.480
(25.339)
493.523
(311.936)
181.587
22.560
4.971
(252)
(42.798)
521.055
(354.987)
166.068
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Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

7.

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις για τον όμιλο και την εταιρεία αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές
Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις Ελληνικού Δημοσίου
Λοιπές απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιποί χρεώστες
Πρόβλεψη επισφαλειών πελατών
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
7.278.942

31/12/2020

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7.282.517
7.717.596

7.717.596

18.662

17.702

18.662

17.702

307.014

621.144

307.014

621.144

31.690

21.520

21.520

21.520

103.861

116.291

103.861

116.291

(1.227.493)

(1.219.696)

(1.227.493)

(1.219.696)

1.521.220

1.270.600

1.521.220

1.270.600

Λοιποί φόροι (πλην φόρου εισοδήματος)

117.355

77.369

117.355

77.369

Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου

149.621

66.079

149.621

66.079

8.300.873

8.688.604

8.294.278

8.688.604

-

-

-

-

8.300.873

8.688.604

8.294.278

8.688.604

Μικτή αξία εμπορικών απαιτήσεων
Πρόβλεψη επισφαλειών επιταγών σε καθυστέρηση
Σύνολο

Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού ήταν:

Ποσά σε €

Μη λήξαντα
Λήξαντα 0-90 ημέρες

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
732.942

31/12/2020

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
736.517

800.482

800.482

3.460.036

3.681.514

3.460.036

3.681.514

Λήξαντα 91-180 ημέρες

434.307

560.373

434.307

560.373

Λήξαντα 181-360 ημέρες

199.282

201.704

199.282

201.704

2.601.996

2.539.602

2.601.996

2.539.602

7.428.564

7.783.675

7.432.139

7.783.675

Λήξαντα >360 ημέρες
Σύνολο μικτών απαιτήσεων

Εντός της χρήσης 2020 σχηματίσθηκε πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων με βάσει τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ
9 ποσού 7.797 €. Η ανάλυση παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ποσά σε €

Ημέρες
0-90
91-180
181-365
>365
Σύνολο
Πρόβλεψη απωλειών την 1/1/2020:
Επίδραση στην πρόβλεψη επισφαλειών
Αναβαλλόμενη φορολογία με 24%:
Επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης 2020

31/12/2020
Μικτή αξία
απαιτήσεων
4.046.932
434.307
199.282
2.601.581
7.282.102

% απωλειών
0,00%
0,10%
0,20%
2,69%

Ποσό απωλειών
0
434
399
69.895
70.728
62.931
7.797
-1.871
5.926
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8.

Αποθέματα

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
87.222

Εμπορεύματα

31/12/2020

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
86.698

80.003

80.003

Έτοιμα προϊόντα

7.094.602

6.985.001

7.037.459

6.985.001

Πρώτες ύλες

1.617.272

1.630.560

1.617.272

1.593.716

Μικτή αξία αποθεμάτων

8.799.096

8.695.563

8.741.429

8.658.719

Σύνολο

8.799.096

8.695.563

8.741.429

8.658.719

Στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται κόστος αναλώσεως αποθεμάτων € 14.429.183 για τη χρήση 2020
και € 14.857.070 για τη χρήση 2019. Η μέθοδος αποτίμησης των αποθεμάτων είναι η μέση ετήσια σταθμική.

9.

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων
Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο

10.

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
4.066

31/12/2020

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4.066

4.066

4.066

23.106

18.189

23.106

18.189

27.172

22.255

27.172

22.255

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

11.

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
9.886

31/12/2020

7.431

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9.766

7.085

959.426

426.190

955.036

405.994

969.311

433.621

964.802

413.079

Μετοχικό Κεφάλαιο

Στη χρήση 2012 με την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9.4.2012 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου του ομίλου κατά € 194.322,24. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με την καταβολή εξ ολοκλήρου σε
μετρητά. Κατά τις χρήσεις 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 δεν υπήρξε καμία μεταβολή.
Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου ανέρχεται την 31 Δεκεμβρίου 2019 σε ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες
δέκα οκτώ χιλιάδες διακοσίων τριάντα ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 3.618.231,12), διαιρούμενο σε εκατόν έξι χιλιάδες
τριακόσιες πενήντα έξι (106.356) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας, ευρώ τριάντα τέσσερα και δύο λεπτά (€ 34,02) η
κάθε μία. Κάθε μετοχή συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία ψήφο και έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
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Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

Αριθμός μετοχών
Κοινές ονομαστικές μετοχές
Αριθμός μετοχών που έχουν εγκριθεί
Ονομαστική αξία
Κοινές ονομαστικές μετοχές
Αξία ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου

106.356

106.356

106.356

106.356

34,02 €

34,02 €

3.618.231

3.618.231

3.618.231

3.618.231

12. Αποθεματικά
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Τακτικό αποθεματικό
Εκτακτα αποθεματικά
Διαφορά από αναλογιστικά αποτελέσματα
Αφορολόγητα αποθεματικά
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
342.048

273.831

31/12/2020

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
342.048

273.831

44.640

44.640

44.640

4.714

4.714

4.714

4.714

1.243.125

1.243.125

1.243.125

1.243.125

1.634.527

1.566.310

1.634.527

1.566.310

44.640

Αφορολόγητα αποθεματικά
Τα αφορολόγητα αποθεματικά δημιουργούνται βάσει των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες επιτρέπουν την
επ’ αόριστο αναβολή της φορολογίας των πραγματοποιούμενων κερδών ή την μερική φορολόγηση τους, με την προϋπόθεση
ότι τα εν λόγω κέρδη δεν θα διανεμηθούν. Ο σχετικός φόρος που μετατίθεται, καθίσταται πληρωτέος όποτε τα αφορολόγητα
αποθεματικά διανεμηθούν, με τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την διανομή τους.
Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική του ομίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών
και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια ώστε η σχέση
τους σε σχέση με τα ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται περίπου στο 0,5.

Με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών, η σχέση ίδια προς ξένα κεφάλαια για τις χρήσεις 2020 και 2019, διαμορφώθηκε σε
70% και 64% αντίστοιχα.
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Ν.4548/2018, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια
κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η ονομαστική αξία των ιδίων μετοχών που αποκτώνται, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει
προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του
αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η
απόκτηση των μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και
διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της
εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην
παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2020
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (½) του κεφαλαίου, το διοικητικό
συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με
θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η
αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του
κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του
τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από
πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών
μετά τις ανωτέρω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη
απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του
ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του
εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
Ο όμιλος συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια
κεφάλαια.

13. Μακροπρόθεσμα – Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Ο μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

Τραπεζικά δάνεια
Ομολογιακά δάνεια
Τραπεζικά δάνεια που ρυθμίσθηκαν σύμφωνα με τα
μέτρα για τις πυρόπληκτες περιοχές
Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Δόσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
Δόσεις μακροπροθέσμων δανείων πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
1.162.998

31/12/2020

4.411.603

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.162.998
4.411.603

1.700.000

-

1.700.000

-

-

211.366

-

211.366

-

-

-

-

497.346

2.115.558

497.346

2.115.558

-

24.283

-

24.283

3.000.000

436.195

3.000.000

436.195

6.360.344

7.199.005

6.360.344

7.199.005

Ο δανεισμός της εταιρείας την 31/12/2020 ποσού € 6.360.344 αναλύεται σε μακροπρόθεμο και βραχυπρόθεμο μέρος
ποσό € 2.862.998 και ποσό € 3.497.346 αντίστοιχα.
Η εκταμίευση για πληρωμή του κεφαλαίου των δόσεων για το σύνολο του μακροπροθέσμου τραπεζικού δανεισμού έχει
ως εξής:
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Κεφάλαιο δόσεων πληρωτέων εντός των χρήσεων:

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

3.487.731

460.479

3.487.731

460.479

1 έως 5 έτη

2.862.998

4.622.969

2.862.998

4.622.969

Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

-

-

-

-

6.350.729

5.083.448

6.350.729

5.083.448

Οι πληρωμές κεφαλαίου και τόκων για τα δάνεια (μακροπρόθεσμα) έχουν ως εξής:
Κεφάλαιο και τόκοι πληρωτέα εντός των χρήσεων:

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος

3.660.464

617.800

3.660.464

617.800

1 έως 5 έτη

3.045.429

4.778.696

3.045.429

4.778.696

Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

-

-

-

-

6.705.893

5.396.496

6.705.893

5.396.496

13.1. Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις του ομίλου και της εταιρείας αφορούν μηχανολογικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των
λειτουργικών αναγκών της. Η σχετική υποχρέωση στις 31/12/2020 είχε εξοφληθεί στο σύνολό της ενώ την 31/12/2019
ανερχόταν σε ποσό 24.283 ευρώ και περιλαμβάνεται στις δανειακές υποχρεώσεις (σημ. 12).
Έναρξη

Περιγραφή μισθίου

22/9/2015

Mηχανολογικός Εξοπλισμός

90.898

50 €

EURIBOR 3M+5,0%

59

1.479 €

22/8/2020 Eurobank Leasing

21/9/2016

Mηχανολογικός Εξοπλισμός

56.348

3€

EURIBOR 3M+5,5%

47

1.174 €

21/8/2020 Alpha Leasing

18/8/2016

Δεξαμενές

24.200

3€

EURIBOR 3M+5,5%

47

504 €

18/7/2020 Alpha Leasing

ΑξίαΣύμβασης

Αξία εξαγοράς

Επιτόκιο

Αρ. μισθωμάτων

Μίσθωμα

Λήξη

Εταιρεία

14. Eμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Προκαταβολές πελατών
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι (πλην φόρου εισοδήματος)
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
120.533

46.165

31/12/2020

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
120.533

46.165

6.848.408

7.145.704

6.861.850

7.172.156

205.555

232.633

205.555

230.561

71.949

79.503

71.928

81.526

126.718

115.970

126.718

115.970

7.373.163

7.619.975

7.386.584

7.646.378

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις λήγουν κατά μέσον όρο, εντός 4 μηνών από την λήξη της χρήσεως και η εύλογη αξία τους
ταυτίζεται με την λογιστική αξία τους.

15. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
186

Λοιποί φόροι
Έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-

-

-

27.028

-

27.028

-

27.214

-

27.028

-

16. Κρατικές χορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2020

Eπιχορηγήσεις
Σύνολο

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
1.913.195

1.618.362

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.913.195
1.618.362

1.913.195

1.618.362

1.913.195

1.618.362

17. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρώσεις ποσού 323.870 ευρώ αφορούν το μακροπρόθεσμο μέρος των εσόδων επομένων
χρήσεων που σχετίζεται με την εισπραχθείσα στη χρήση 2020 επιστρεπτέα προκαταβολή.

18. Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2020

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
76.479

76.479

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
76.479

76.479

76.479

76.479

76.479

76.479

19. Αναβαλλόμενοι φόροι
Οι αναβαλλόμενοι φόροι αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2020

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
(1.189.386)

(1.166.877)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(1.189.386)
(1.166.877)

(1.189.386)

(1.166.877)

(1.189.386)

(1.166.877)

Η κίνηση του αναβαλλόμενου φόρου αναλύεται κατωτέρω:
Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου
Φόρος Εισοδήματος
(Χρέωση)/πίστωση στα αποτελέσματα
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά έσοδα
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου

(1.166.877)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(1.293.951)

319.395

314.752

(341.905)

(192.392)

(1.189.386)

31/12/2019

(1.166.877)
300.991

314.752

(323.501)

(192.392)

4.714
(1.166.877)

(1.293.951)

(1.189.386)

4.714
(1.166.877)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει
ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.
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20. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους

Ο όμιλος αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα αξία της
νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης που έγινε από ανεξάρτητο
αναλογιστή. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών που
απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να
καταχωρηθούν στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης.
Ο όμιλος δεν έχει ενεργοποιήσει, επίσημα ή ανεπίσημα, κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους εργαζόμενους, το
οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόμενων. Το μόνο πρόγραμμα που βρίσκεται εν
ισχύ είναι η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ
ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.
Η καθαρή υποχρέωση που έχει αναγνωριστεί στον ισολογισμό αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων

31/12/2020

31/12/2019

204.980

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)

31/12/2020

173.282

31/12/2019

204.980

173.282

-

19.643

-

19.643

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας

23.510

18.879

23.510

18.879

Μη καταχωρηθέν κόστος τερματικών παροχών

42.217

10.237

42.217

10.237

Μη καταχωρηθήσες παροχές πληρωτέες

(42.217)

(17.061)

(42.217)

(17.061)

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

228.490

204.980

228.490

204.980

Η μεταβολή της παρούσας αξίας των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων

204.980

173.282

204.980

173.282

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

21.460

16.280

21.460

16.280

2.050

2.599

2.050

2.599

42.217

10.237

42.217

10.237

(42.217)

(17.061)

(42.217)

(17.061)

Κόστος τόκων
Κόστος Τερματικών Παροχών
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Αναλογιστική ζημιά / (κέρδος)
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

-

19.643

-

19.643

228.490

204.980

228.490

204.980

Ο πίνακας, που παρατίθεται στη συνέχεια, παρουσιάζει τις μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση που έχει αναγνωριστεί
στον ισολογισμό.
Ποσά σε €

Έναρξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

31/12/2020

31/12/2019

204.980

173.282

31/12/2020
204.980

31/12/2019
173.282

23.510

31.698

23.510

31.698

228.490

204.980

228.490

204.980

Οι μεταβολές που έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι οι εξής:
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Ποσά σε €

31/12/2020

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας

31/12/2019

21.460

2.050

2.599

2.050

2.599

(42.217)

(17.061)

(42.217)

(17.061)

42.217

10.237

42.217

10.237

-

19.643

-

19.643

23.510

31.698

23.510

31.698

Αναγνώριση αναλογιστικού κέρδους/ζημιάς
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

31/12/2020

16.280

Χρηματοοικονομικό κόστος
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη

31/12/2019

21.460

16.280

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αναλογιστική μελέτη είναι οι εξής:
Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

Μακροχρόνια αύξηση πληθωρισμού

1,40%

1,40%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

1,00%

1,00%

Προεξοφλητικό επιτόκιο

1,00%

1,00%

Ποσοστό αποχωρήσεων

0,00%

0,00%

21. Κύκλος εργασιών
Οι πωλήσεις του ομίλου γίνονται στις παρακάτω αγορές:
Ποσά σε €

Πωλησεις εμπορευματων στην Ελλάδα
Πωλησεις εμπορευματων στην ΕΕ
Πωλησεις εμπορευματων σε τρίτες χώρες
Σύνολο

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 - 31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
5.312.176

6.325.118

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5.314.141
6.330.268

15.526.307

15.184.946

15.526.307

1.338.459

1.312.943

1.338.459

1.312.943

22.176.942

22.823.006

22.178.907

22.828.157

15.184.946

22. Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
Τα άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 - 31/12/2019

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

ΟΜΙΛΟΣ
21.460

Προμήθειες σε τρίτους

87.620

Λοιπές αμοιβές τρίτων

16.280
191.451

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21.460
87.620

16.280
191.451

838

-

-

-

150.340

159.415

150.340

159.415

51.600

55.862

51.600

55.862

8.400

-

-

-

38.757

57.133

38.757

51.633

253.959

257.888

232.549

257.888

57.495

46.636

56.811

46.256

Έξοδα μεταφορών

1.143.006

1.123.361

1.142.806

1.122.561

Έξοδα διαφήμισης

383.167

494.552

383.167

494.552

140

-

-

-

Υλικά άμεσης ανάλωσης

108.517

115.784

108.517

115.784

Λοιπά

877.133

847.390

875.780

845.087

1.778

3.855

1.778

3.855

512

6.939

133

6.939

-

76.479

-

76.479

3.184.721

3.453.024

3.151.318

3.444.041

Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής
Τηλεπικοινωνίες
Ενοίκια
Πληρωμές λειτουργικών μισθώσεων
Συντηρήσεις
Διάφοροι φόροι

Συνδρομές

Φορολογικα προστιμα & προσαυξήσεις
Λοιπα εκτακτα εξοδα
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο
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23. Άλλα έσοδα
Τα άλλα έσοδα αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Επιδοτήσεις

1/1/2020 31/12/2020

ΟΜΙΛΟΣ
45.535

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

22.524

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
47.383

25.290

-

152.458

-

152.458

142.712

40.745

142.712

40.745

Διαφορα προσθετα εσοδα πωλησεων
Αποσβέσεις (έσοδο) επιχορηγήσεων

1/1/2019 - 31/12/2019

Λοιπά

-

484

-

484

Σύνολο

194.178

216.210

194.840

218.976

24. Παροχές σε εργαζομένους
Οι παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Μισθοί και ημερομίσθια
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 - 31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
2.046.772

1.839.389

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.046.772
1.839.389

22.050

20.000

22.050

20.000

512.592

465.330

512.592

465.330

Αποζημιώσεις προσωπικού

42.217

17.061

42.217

17.061

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας

42.217

10.237

42.217

10.237

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Παροχές που πληρώθηκαν
Σύνολο

(42.217)

(17.061)

2.623.631

2.334.956

(42.217)

(17.061)

2.623.631

2.334.956

Οι εργαζόμενοι κατά την 31/12/2020 ανήλθαν σε 90 άτομα (2019: 77).

25. Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 - 31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
585.403

535.018

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
585.403

535.018

42.798

25.339

42.798

25.339

628.201

560.357

628.201

560.357

26. Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα
Το Χρηματοοικονομικό κόστος καθαρό αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

Λοιπά τραπεζικά έξοδα
Τόκοι Αναλογιστικής μελέτης
Τόκοι Χρηματοδοτκής μίσθωσης
Λοιπα συναφη με χρηματοδοτησεις εξοδα
Τραπεζικός δανεισμός
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πιστωτικοι τοκοι
Χρηματοοικονομικό κόστος

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 - 31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
47.146

49.496

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
47.092

49.490

2.050

2.599

2.050

2.599

530

2.492

530

2.492

13.564

13.681

13.564

13.681

126.762

348.051

126.762

348.051

230.203

416.319

230.149

416.313

(75)
230.128

(60)
416.258

(71)
230.078

(57)
416.255
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27. Φόρος εισοδήματος

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος (αδιανεμήτων κερδών) για τη χρήση 2020 ήταν 24%, βάσει του νόμου 4334/2015
“Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης” που
ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2015. Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα λογιστικά
κέρδη με τις φορολογικές διαφορές δήλωσης, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που αναφέρονται σ’ αυτές θεωρούνται προσωρινές
μέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και την έκδοση της σχετικής έκθεσης με την οποία οι
φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζημιές που μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις, στο
βαθμό που είναι αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφισθούν με τα κέρδη των πέντε επόμενων
χρήσεων που ακολουθούν.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010. Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017, δεν είχε εκδοθεί
κοινοποίηση φύλλου ελέγχου από δικαστικές ή φορολογικές αρχές για τις χρήσεις αυτές και συνεπώς θεωρείται ότι έχουν
παραγραφεί. Η σχετική πρόβλεψη που είχε διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

ποσού € 80 χιλ.

αντιλογίσθηκε στη χρήση 2016. Για τις χρησεις 2011 έως και 2019 η μητρική εταιρεία έχει λάβει το Πιστοποιητικό
Φορολογικής Συμμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Για την χρήση 2020, η εταιρεία έχει επίσης υπαχθεί στο
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 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 οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020.
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 - 31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
304.867
22.509

314.752
(122.360)

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
299.657
22.509

314.752
(122.360)

Συνολικό Ποσό Φόρου

341.905

192.392

323.501

192.392

Προκαταβολή φόρου

(164.645)

(304.746)

(158.048)

(304.746)

Υπόλοιπο φόρου από προηγούμενη χρήση
Σύνολο Φορολογικών Υποχρεώσεων

4.948

-

-

-

145.170

10.006

141.609

10.006

Ο φόρος επί του αποτελέσματος της χρήσης, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον
συντελεστή φόρου. Η διαφορά αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

Αποτελέσματα προ φόρων
Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής
Αναμενόμενος φόρος εισοδήματος

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 - 31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
1.275.256
24%

1.417.553
24%

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.252.361
1.360.439
24%

24%

306.062

340.213

300.567

326.505

23.477

99.212

23.477

99.212

Φόρος που αναλογεί σε:
Λογιστικές Διαφορές
Φορολογικό όφελος από εσοδα που δεν φορολογούνται

-

Λοιπές προσαρμογές

12.366

Σύνολο δαπάνης φόρου

341.905

(247.032)

-

(233.325)

(543)
192.392

323.501

192.392
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28. Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή

Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, μετά από φόρους, με τον σταθμισμένο
μέσο αριθμό των σε κυκλοφορία μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που
αγοράσθηκαν από την επιχείρηση, και αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

Αποτέλεσμα χρήσης

ΟΜΙΛΟΣ
933.352

Μετοχές σε κυκλοφορία(Σταθμισμένος αριθμός)

103.500

Σύνολο

31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
928.861
1.168.046

1.225.160
103.500

9,02

31/12/2019

103.500

11,84

8,97

103.500
11,29

29. Μερίσματα
Για την τρέχουσα χρήση 2020 δεν προτάθηκε μέρισμα προς διανομή.

30. Kεφαλαιουχικές Δεσμεύσεις
Η εταιρεία συμμετέχει σε πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων
χωρών. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 70%, ενώ το ύψος της δράσης ανέρχεται σε € 456.525 για κάθε έτος
για την τριετία 2021 – 2023 (έγκριση υπ’ αριθμ. 940/224162/12.10.2020).

31. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας για τον όμιλο και την εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Κίνδυνος ρευστότητας Ομίλου
Ποσά σε €

31/12/2020
έως 1 έτος

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

1 έως 5 έτη

7.373.163

πάνω από 5
έτη
-

Σύνολο
7.373.163

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

27.214

-

-

27.214

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

323.870

-

323.870

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

114.968

257.204

-

372.172

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

145.170

-

-

145.170

7.660.515

581.073

-

8.241.589

Σύνολο
Ποσά σε €

31/12/2019
έως 1 έτος

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

1 έως 5 έτη

7.619.975

πάνω από 5
έτη
-

Σύνολο
7.619.975

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

-

-

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

-

-

-

99.769

302.044

-

401.813

10.006

-

-

10.006

7.729.750

302.044

-

8.031.794

Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

-
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Κίνδυνος ρευστότητας Εταιρείας
Ποσά σε €

31/12/2020
έως 1 έτος

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

1 έως 5 έτη

7.386.584

πάνω από 5
έτη
-

Σύνολο
7.386.584

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

27.028

-

-

27.028

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

323.870

-

323.870

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

114.968

257.204

-

372.172

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

141.609

-

-

141.609

7.670.189

581.073

-

8.251.263

Σύνολο
Ποσά σε €

31/12/2019
έως 1 έτος

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

1 έως 5 έτη

7.646.378

πάνω από 5
έτη
-

Σύνολο
7.646.378

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

-

-

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

-

-

-

99.769

302.044

-

401.813

10.006

-

-

10.006

7.756.153

302.044

-

8.058.197

Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

-

32. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος για τον όμιλο και την εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
27.172

31/12/2020

22.255

8.300.873

8.688.604

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27.172
8.294.278

22.255
8.688.604

969.311

433.621

964.802

413.079

9.297.356

9.144.480

9.286.252

9.123.938

33. Διαχείριση κεφαλαίου
Ο δείκτης καθαρών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια για τον όμιλο και την εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Σύνολο καθαρών υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
17.040.171

17.863.877

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17.054.354
17.910.821

Ίδια κεφάλαια

12.576.670

11.643.319

12.518.391

11.589.531

1,35 φορές

1,53 φορές

1,36 φορές

1,55 φορές

Σύνολο καθαρών υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια

34. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
9.297.356

9.144.480

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9.286.252
9.123.938

9.297.356

9.144.480

9.286.252

9.123.938
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Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναλύονται στις κατωτέρω κατηγορίες:
Ποσά σε €

31/12/2020

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/12/2019

ΟΜΙΛΟΣ
27.172
8.300.873

31/12/2020

22.255
8.688.604

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27.172
8.294.278

22.255
8.688.604

969.311

433.621

964.802

413.079

9.297.356

9.144.480

9.286.252

9.123.938

35. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές (εισροές, εκροές) σωρρευτικά κατά την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου , τα οποία έχουν προκύψει από
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής (ποσά σε €):
Ποσά σε €

31/12/2020

α) Πωλήσεις:

31/12/2019

7.408

β) Αγορές:
γ) Απαιτήσεις:
δ) Υποχρεώσεις:
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης:
Σύνολο

10.191

54.859

50.574

187.641

184.763

18.663

27.704

135.596

148.481

404.168

421.713

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της μητρικής εταιρείας του Ομίλου και των συνδεόμενων
με αυτήν μερών, τόσο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 όσο και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Ποσά σε €

31/12/2020

Θυγατρικές επιχειρήσεις
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

31/12/2019
ΟΜΙΛΟΣ
-

31/12/2020
-

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3.575

-

7.630

7.891

7.630

7.891

176.436

176.872

176.436

176.872

184.066

184.763

187.641

184.763

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Θυγατρικές επιχειρήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
-

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18.663

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη

-

-

-

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

-

-

-

-

-

-

18.663

27.704

Σύνολο

27.704
-

36. Οψιγενή γεγονότα ή Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4799/2021 ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική
δραστηριότητα μειώνεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%). Το παραπάνω αποτελεί μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός
για τη χρήση.
Πέρα των ανωτέρω, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα, που να αφορούν
τον Όμιλο, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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37. Λοιπά Στοιχεία και Πληροφορίες
(1) Ο όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο με τράπεζες για λοιπές εγγυήσεις και άλλα
θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
(2) Κατά της εταιρείας έχει ασκηθεί αγωγή που αφορά αποζημίωση και διαφυγόντα κέρδη λόγω καταγγελίας σύμβασης
εμπορικής αντιπροσώπευσης. Η αγωγή συζητήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αιγίου τον Οκτώβριο του 2015. Έχει
εκδοθεί προδικαστική απόφαση η οποία διέταξε πραγματογνωμοσύνη και ολοκληρώθηκε από ορκωτό λογιστή. Μετά την
ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης ακολούθησε επαναληπτική συζήτηση και εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση η οποία
δικαίωσε εν μέρη τον ενάγοντα. Η ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε. άσκησε έφεση ο οποία συζητήθηκε στις 19/11/2020. Η εταιρεία έχει
σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 76.478,53 ευρώ για οφειλές προς τον ενάγοντα. Σύμφωνα με την άποψη του νομικού
συμβούλου της εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει κάποια ασφαλής πρόβλεψη σχετικά με το αποτέλεσμά της, ωστόσο υπάρχουν
σοβαρές πιθανότητες για ευδοκίμηση της έφεσης.
(3) Κατά της εταιρείας είχε ασκηθεί αγωγή σχετικά με τιμολόγια για μεταφορά προϊόντων συνολικού ποσού 145.089,70
ευρώ. Εκδόθηκε η 113/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου η οποία της επιδίκασε μονάχα το ποσό των
29.286,30 ευρώ το οποίο και εξοφλήθηκε από την ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε. Η αντίδικος άσκησε έφεση η οποία κατά την άποψη των
νομικών συμβούλων της εταιρείας θεωρείται απίθανο να ευδοκιμήσει. Η εν λόγω έφεση αναμένεται να συζητηθεί στις
4/11/2021.
(4) Υφίσταται αξίωση της εταιρείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου για ζημία που της προκλήθηκε από τη θεώρηση προϊόντος
ως μη κανονικού ενώ ήταν κανονικό και απόσυρση του προϊόντος της εταιρείας από την αγορά. Κατά της ενέργειας αυτής
ασκήθηκε αγωγή η οποία συζητήθηκε στο 1 ο τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19/11/2018 και
παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 21/10/2020. Τα αιτούμενα
ποσά αφορούν 341.884,10 ευρώ για διαφυγόντα κέρδη καθώς επίσης και ποσό 400.000,00 ευρώ για ηθική βλάβη.
Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2435/2021 απόφαση η οποία επιδίκασε ποσό 96.056,30 ευρώ εντόκως. Επί της ανωτέρω απόφασης
ασκήθηκε έφεση.
(5) Επί των ακινήτων και μηχανημάτων της εταιρείας για τη χρήση 2020 υφίστανται προσημειώσεις συνολικής αξίας €
2.110.553 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. Το αντίστοιχο ποσό για την περυσινή χρήση 2019 ανήλθε σε € 2.110.553.
Το σύνολο των ανωτέρω προσημειώσεων εξαλείφθησαν το Ιούλιο του 2021.
(6) Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι
δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που
δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμή έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου και με βάση τους ελέγχους αυτούς να οριστικοποιηθούν και οι
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές
αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό φορολογητέων κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που
ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
(7) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010. Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016, δεν είχε
εκδοθεί κοινοποίηση φύλλου ελέγχου από δικαστικές ή φορολογικές αρχές για τις χρήσεις αυτές και συνεπώς θεωρείται ότι
έχουν παραγραφεί. Η σχετική πρόβλεψη που είχε διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 80 χιλ.
αντιλογίσθηκε στη χρήση 2016.
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(8) Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρεία έχει ελεγχθεί για τις φορολογικές της υποχρεώσεις από τον τακτικό
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 και έχει λάβει τα σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής
συμμόρφωσης, χωρίς να προκύψουν ουσιαστικές διαφορές όσον αφορά το έξοδο φόρου. Για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 και 2019 η εταιρεία έχει ελεγχθεί λαμβάνοντας πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς
επιφύλαξη, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν.4174/2013.
(9) Για τη χρήση 2020 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 64A Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020.
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