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I.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1/2019–
31/12/2019.
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (η «Εταιρεία»), έχει συνταχθεί με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 και αναφέρεται στις Ενοποιημένες (ο «Όμιλος») και Ατομικές (η
«Εταιρεία») Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, οι οποίες συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.), έτσι όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναλύοντας τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, βάσει των Δ.Π.Χ.Α., της χρήσης που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2019, αναφέρουμε τα εξής:

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019
Ο Όμιλος
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2019 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 5.194.777,30, έναντι ποσού Ευρώ
9.998.595,10 της προηγούμενης χρήσης και παρουσιάζει πτώση κατά 48,04%.
Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε Ευρώ 3.971.297,09, έναντι ποσού Ευρώ 7.967.845,35 της προηγούμενης χρήσης
και παρουσιάζει επίσης πτώση κατά 50,16%.
Τα μικτά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε Ευρώ 1.223.480,21, έναντι ποσού Ευρώ 2.030.749,75
της προηγούμενης χρήσης και παρουσιάζουν πτώση κατά 39,75%.
Οι ζημίες προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2019 σε ποσό Ευρώ 451.752,12, έναντι ζημιών
2.530.686,98 της προηγούμενης χρήσης.
Η Εταιρεία
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στη χρήση 2019 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 2.089.759,97, έναντι ποσού Ευρώ
2.857.142,88 της προηγούμενης χρήσης και παρουσιάζει πτώση κατά 26,86%.
Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε Ευρώ 1.953.109,88, έναντι ποσού Ευρώ 2.612.505,96 της προηγούμενης χρήσης
και παρουσιάζει επίσης πτώση κατά 25,24%.
Τα μικτά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε Ευρώ 136.650,10, έναντι ποσού Ευρώ 244.636,92 της
προηγούμενης χρήσης και παρουσιάζουν πτώση κατά 44,14%.
Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν για τη χρήση 2019 σε ποσό Ευρώ 850.013,75, έναντι ζημιών
3.528.007,85 της προηγούμενης χρήσης.

2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ο Όμιλος
Τα μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2019 σε ποσό Ευρώ 11.712.889,97
(2018: 13.977.513,98) και κατά κύριο λόγο αποτελούνται από Ενσώματα πάγια κατά ποσό Ευρώ 6.933.238,25
(2018: 7.623.196,24) και Επενδυτικά ακίνητα κατά ποσό Ευρώ 3.477.200,00 (2018: 5.344.925,65).
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται στη χρήση 2019 σε ποσό Ευρώ 7.210.568,81, έναντι ποσού
Ευρώ 7.779.051,99 της προηγούμενης χρήσης.
Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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Η Εταιρεία
Τα μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού της Εταιρείας ανέρχονται την 31.12.2019 σε ποσό Ευρώ
8.685.118,70 (2018: 11.940.674,14) και κατά κύριο λόγο αποτελούνται από Ενσώματα πάγια κατά ποσό Ευρώ
1.370.800,00 (2018: 2.614.299,11), Επενδυτικά ακίνητα κατά ποσό Ευρώ 3.477.200,00 (2018: 5.344.925,65) και
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά ποσό Ευρώ 2.174.224,96 (2018: 2.674.224,96).
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται στη χρήση 2019 σε ποσό Ευρώ 4.858.065,05, έναντι ποσού
Ευρώ 4.696.932,54 της προηγούμενης χρήσης.

3. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Η Καθαρή Θέση του Ομίλου στο τέλος του 2019 ανήλθε σε Ευρώ 4.563.409,95, ενώ στο τέλος του 2018 ήταν
Ευρώ 5.479.140,35.
Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας στο τέλος του 2019 ανήλθε σε Ευρώ 2.513.825,85, ενώ στο τέλος του 2018 ήταν
Ευρώ 4.170.728,16.

4. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το σύνολο του δανεισμού για τον Όμιλο, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2019 ανήλθε σε Ευρώ
9.130.119,36, έναντι ποσού Ευρώ 8.853.773,25 κατά την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 3,12%. Τα
ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας κατά την ίδια ημερομηνία ανήλθαν σε Ευρώ 270.350,48, έναντι Ευρώ
461.627,69 την αντίστοιχη ημερομηνία της προηγούμενης χρήσεως.
Το σύνολο του δανεισμού για την Εταιρεία, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2019 ανήλθε σε Ευρώ
7.857.458,90, έναντι ποσού Ευρώ 7.618.924,42 κατά την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 3,13%. Τα
ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας κατά την ίδια ημερομηνία ανήλθαν σε Ευρώ 64.226,52, έναντι Ευρώ
10.393,33 την αντίστοιχη ημερομηνία της προηγούμενης χρήσεως.

5. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Η μεταβολή των καθαρών ταμειακών ροών του Ομίλου για τη χρήση 2019 ανήλθε σε ποσό Ευρώ -191.277,21
(2018: -190.950,89) και η αντίστοιχη μεταβολή των καθαρών ταμειακών ροών της Εταιρείας για τη χρήση 2019
ήταν θετική και ανήλθε σε ποσό Ευρώ 53.833,19 (2018: -239.683,44).
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6. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου για τις χρήσεις 2019 και 2018 αντίστοιχα έχουν ως
ακολούθως:
6.1 Ο Όμιλος

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)
31.12.2019
Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας

Ειδικής Ρευστότητας
Tαμειακής Ρευστότητας

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2018

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

7.210.568,81
7.779.051,99
108,81%
67,62%
6.626.660,39
11.504.374,72

Κυκλοφορούν Ενεργ.- Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.209.946,27
6.850.284,63
78,62%
59,55%
6.626.660,39
11.504.374,72

Διαθέσιμα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

270.350,48
461.627,69
4,08%
4,01%
6.626.660,39
11.504.374,72

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)
Ξένο Κεφάλαιο
Ίδια Κεφάλαια

14.360.048,83
16.277.425,62
314,68%
297,08%
4.563.409,95
5.479.140,35

Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις προς Ιδια Κεφάλαια

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια

6.626.660,39
11.504.374,72
145,21%
209,97%
4.563.409,95
5.479.140,35

Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων
πλέον προβλέψεων

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

4.563.409,95
5.479.140,35
31,78%
33,66%
14.360.048,83
16.277.425,62

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Συνολικό Ενεργητικό

7.210.568,81
7.779.051,99
38,10%
35,75%
18.923.458,78
21.756.565,97

Ξένων προς Ιδια Κεφάλαια

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό
Ενεργητικό

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)
Μικτού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως

Μικτά Κέρδη
Κύκλος Εργασιών

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων

Αποτελέσματα προ φόρων
Κύκλος Εργασιών

1.223.480,21
23,55%
5.194.777,30

2.030.749,75
20,31%
9.998.595,10

-451.752,12
-2.530.686,98
-8,70%
-25,31%
5.194.777,30
9.998.595,10
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 αντίστοιχα έχουν ως
ακολούθως:
6.2 Η Εταιρεία

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)
31.12.2019
Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας

Ειδικής Ρευστότητας
Tαμειακής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

4.858.065,05
4.696.932,54
107,90%
60,85%
4.502.545,36
7.718.814,12

Κυκλοφορούν Ενεργ.- Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

3.857.567,08
85,68%
4.502.545,36

4.371.766,64
56,64%
7.718.814,12

Διαθέσιμα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

64.226,52
1,43%
4.502.545,36

10.393,33
0,13%
7.718.814,12

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)
Ξένο Κεφάλαιο
Ίδια Κεφάλαια

11.029.357,90
12.466.878,52
438,75%
298,91%
2.513.825,85
4.170.728,16

Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις προς Ιδια Κεφάλαια

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια

4.502.545,36
7.718.814,12
179,11%
185,07%
2.513.825,85
4.170.728,16

Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων
πλέον προβλέψεων

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

2.513.825,85
4.170.728,16
22,79%
33,45%
11.029.357,90
12.466.878,52

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Συνολικό Ενεργητικό

4.858.065,05
4.696.932,54
35,87%
28,23%
13.543.183,75
16.637.606,68

Ξένων προς Ιδια Κεφάλαια

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό
Ενεργητικό

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)
Μικτού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως

Μικτά Κέρδη
Κύκλος Εργασιών

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων

Αποτελέσματα προ φόρων
Κύκλος Εργασιών

136.650,10
6,54%
2.089.759,97

244.636,92
8,56%
2.857.142,88

-850.013,75
-3.528.007,85
-40,68%
-123,48%
2.089.759,97
2.857.142,88
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7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
7.1 Παράγοντες κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου τους αφήνουν εκτεθειμένους σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από τα Διοικητικά Συμβούλια.
Τα Διοικητικά Συμβούλια χαράσσουν τη γενικότερη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου.
7.1.1 Κίνδυνος της αγοράς
7.1.1.1 Κίνδυνος συνθηκών αγοράς
Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο της αλλαγής των τιμών (αγορές πρώτων υλών κυρίως). Ο
σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας και του
Ομίλου στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των
αποδόσεων.
7.1.1.2 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν πραγματοποιούν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και συνεπώς η μεταβολή των τιμών
συναλλάγματος δεν αποτελεί πηγή κινδύνου.
7.1.1.3

Κίνδυνος τιμών

Ο Όμιλος κατέχει μικρό αριθμό χρεογράφων και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τιμές
των χρεογράφων.
7.1.2

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημιάς της Εταιρείας και του Ομίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης ή
τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται
κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες. Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρεία και ο
Όμιλος απορρέει από την πιθανότητα μη εισπράξεως των απαιτήσεων σύμφωνα με τους όρους αποπληρωμής
των μεταξύ τους συμφωνιών.
Η Διοίκηση της εταιρείας και του Ομίλου αξιολογεί συνεχώς τον ενδεχόμενο κίνδυνο ανά πελάτη, ενώ
παρακολουθεί συστηματικά τα υπόλοιπα των πελατών, λαμβάνοντας κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο προκειμένου
να ελαχιστοποιηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας και να διασφαλιστούν τα έσοδα τους.
7.1.3

Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία και ο Όμιλος επηρεάζονται από μεταβολές επιτοκίων λόγω του δανεισμού τους.

7.1.4

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη
της Εταιρείας και του Ομίλου. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για την διαχείριση της ρευστότητας είναι να
διασφαλίζει, μέσω καθημερινής παρακολούθησης των ταμειακών διαθεσίμων της, ότι πάντα θα έχει αρκετή
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες
συνθήκες, χωρίς να υφίστανται μη αποδεκτές ζημιές ή να διακινδυνεύεται η φήμη των Εταιρειών του Ομίλου.
Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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Η κατασκευαστική ένδεια που είχε παρατηρηθεί, ήδη από το τέλος του 2016 (και συνεχιζόταν μέχρι και το πρώτο
εξάμηνο του 2019), με προκήρυξη λίγων νέων έργων, τόσο σε ό,τι αφορά τις μεγάλες συμβάσεις, όσο και τις
μικρότερες, και σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία ωρίμανσης νέων μεγάλων έργων υποδομής, φαίνεται
να αναστρέφεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, ενώ έχει ομαλοποιηθεί και ο ρυθμός εξόφλησης των σχετικών
απαιτήσεων.

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πιστεύουμε ότι είμαστε σε ουσιαστική συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς στο
βαθμό που αυτοί αφορούν την δραστηριότητα των εταιρειών του ομίλου και ότι επί του παρόντος δεν έχουμε
υποχρεώσεις βάσει περιβαλλοντικών απαιτήσεων που αναμένεται να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στην
επιχείρησή μας, τα αποτελέσματα των εργασιών ή την οικονομική κατάσταση.

9. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι Εταιρείες του Ομίλου συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το προσωπικό του Ομίλου για τις χρήσεις 2019 και 2018 ανήλθε σε 69 άτομα και 31 άτομα αντίστοιχα.
Το προσωπικό της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 ανήλθε σε 64 άτομα και 33 άτομα αντίστοιχα.
Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο, αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των προβλεπόμενων
από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των εργασιακών
ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, καθώς και στη
καθιέρωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που καθορίζουν με σαφή και αμερόληπτο τρόπο όλα τα
θέματα προσλήψεων, μετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, αμοιβών, πρόσθετων παροχών, αδειών και
απουσιών.

10. ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο κύριος στόχος της Εταιρείας και του Ομίλου για το 2019 είναι να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση
λαμβάνοντας αφ’ ενός όλα τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη των οφειλών από τους πελάτες τους, αφ’
ετέρου να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους, προκειμένου να έχουν εκ νέου μια δυναμική παρουσία στην
αγορά που δραστηριοποιούνται. H μακρόχρονη παρουσία στην αγορά, η εμπειρία, η ηγετική θέση, η φήμη, το
αφοσιωμένο προσωπικό και άλλοι παράγοντες, αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα για την εταιρεία μας. Η
εταιρεία έχει τη δυναμική και τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη και στόχος της είναι να
ισχυροποιήσει τη θέση της στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι στο έτος 2020 η εξάπλωση της
πανδημίας του κορωνοϊού και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από όλες τις κυβερνήσεις για την ανάσχεσή της,
θα επηρεάσουν αναπόφευκτα και τον Όμιλό μας.
Η εκτίμηση της επίδρασης του Covid-19
Η ταχεία εξάπλωση του Covid-19, καθώς και η κήρυξη πανδημίας τον Μάρτιο του 2020 από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας Π.Ο.Υ.) έχουν δημιουργήσει σημαντικά θέματα στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στην
οικονομία της κάθε χώρας ξεχωριστά. Η χώρα μας κινήθηκε με προσεκτικό σχεδιασμό, επιτυγχάνοντας έως
σήμερα τον περιορισμό της διασποράς του ιού.
Πλήθος επιχειρήσεων ανέστειλαν την λειτουργία τους, ενώ εξίσου σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων επλήγη
σημαντικά με κάθετη πτώση της δραστηριότητας και του κύκλου εργασιών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η διοίκηση του Ομίλου έλαβε μια σειρά μέτρων για την έγκαιρη εκτίμηση του κινδύνου με στόχο την θωράκιση
του ομίλου και την διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της δραστηριότητας του.
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Η στρατηγική του Ομίλου όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον Covid-19 εστιάζεται στα εξής:
Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, πελατών και συνεργατών
Για την προστασία της υγείας & ασφάλειας τόσο του προσωπικού του όσο και των συνεργατών του, ο όμιλος
προχώρησε στην λήψη μιας σειράς μέτρων τα οποία συνοψίζονται στα εξής:
•
Οργάνωση και ενθάρρυνση εργασίας από το σπίτι όπου αυτό είναι εφικτό, και εφαρμογή
τηλεδιασκέψεων μέσω της παροχής κατάλληλου εξοπλισμού Η/Υ και υποστήριξης αυτής από την αρμόδια
υπηρεσία.
Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόστηκε τόσο για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των αναληφθέντων αναθέσεων, οι
οποίες ήταν σε εξέλιξη όσο και για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των διοικητικών λειτουργιών της
εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε ο προσωρινός περιορισμός όλων των εταιρικών συναντήσεων και
αντικατάσταση τους, στο μέτρο του δυνατού, με τηλεδιασκέψεις.
•
Παροχή και τοποθέτηση ατομικών μέσων προστασίας και υγιεινής σε εμφανή σημεία των εταιριών του
ομίλου (προστατευτικές μάσκες, αντισηπτικά υγρά), εφαρμογή μέτρου απολύμανσης χεριών και θερμομέτρησης
κατά την είσοδο του προσωπικού στους χώρους εργασίας.
•
Τακτική απολύμανση των εγκαταστάσεων της εταιρίας από εξειδικευμένα συνεργεία απολυμάνσεων.
Αν και, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας ανάλυσης, οι επιπτώσεις της πανδημίας στην
επιχειρηματική μας δραστηριότητα είναι ελάχιστες, ως προς την παγκόσμια ύφεση, που θα βιώσουμε ως
αποτέλεσμα της νόσου Covid-19, δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί το μέγεθος και οι πιθανές επιπτώσεις.
Συνέχιση δραστηριότητας
Η διοίκηση του Ομίλου σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, προβαίνει σε συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων
στην αγορά, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητας του.
Σύμφωνα και με τα ανωτέρω, κατά την ημερομηνία εγκρίσεως της παρούσης, η Διοίκηση δεν έχει διαπιστώσει
συνθήκες ή γεγονότα που σχετίζονται με την πανδημία (ή οποιαδήποτε άλλη αιτία) και θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας του ομίλου.
Επισημαίνεται παράλληλα ότι εκκρεμεί αίτηση της Εταιρείας για υπαγωγή της στην διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται η
συμβασιοποίησή της εντός του 2021. Στα πλαίσια της εν λόγω εξωδικαστικής διαδικασίας διορίστηκε
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας (η εταιρεία «VEGA FINANCE»), επιλογής της πλειοψηφίας των πιστωτών της
εταιρείας, ο οποίος προέβη σε έλεγχο βιωσιμότητας της Εταιρείας, εξέτασε την δυνατότητα αναδιάρθρωσης των
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4469/2017, ώστε να μην χειροτερεύσει η θέση των
πιστωτών της και να ικανοποιηθούν αυτοί συμμέτρως, ενώ επαλήθευσε και το σύνολο των προς ρύθμιση εις
βάρος της απαιτήσεων. Η σχετική Μελέτη ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020, οπότε και υποβλήθηκε από τον
εμπειρογνώμονα η από Μάρτιο 2020 «Έκθεση Πραγματογνώμονα- Αξιολόγηση Βιωσιμότητας του ΟφειλέτηΣχέδιο Αναδιάρθρωσης Οφειλών», που διαπιστώνονται μεταξύ άλλων ότι: α/ η εταιρεία με την απαραίτητη
αναδιάρθρωση είναι βιώσιμη, με σαφή πρόβλεψη μελλοντικών θετικών ταμειακών ροών, β/ οι πιστωτές με την
αποδοχή του προτεινόμενου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης θα βρεθούν σε σημαντικά καλύτερη θέση σε σχέση με
αυτήν που θα βρισκόντουσαν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας της εταιρείας, γ/ η συνέχιση της
λειτουργίας της εταιρείας θα έχει σημαντικό όφελος για την εθνική οικονομία και την κοινωνία με την
διατήρηση θέσεων εργασίας και την εκπλήρωση φορολογικών κι ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Οι πιστωτές δεν έχουν εναντιωθεί σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, ενώ στις μεταξύ μας συζητήσεις
αναγνωρίζουν ως ρεαλιστικό και βιώσιμο το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης, θεωρώντας βέβαιη την
αποδοχή του, δεδομένου ότι οι θέσεις τους έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον εμπειρογνώμονα κατά την
σύνταξη της ανωτέρω Έκθεσης, τυχόν δε καθυστερήσεις στην εξέλιξη της ανωτέρω εξωδικαστικής διαδικασίας
οφείλονται αφενός μεν στην μεταβίβαση των προς ρύθμιση απαιτήσεων σε εταιρείες διαχείρισης δανείων και
πιστώσεων, αφετέρου σε αρρυθμίες και δυσλειτουργίες λόγω της πανδημίας του COVID-19 και δεν ανάγονται σε
τυχόν διαφωνίες ή εναντιώσεις των πιστωτών. Αξίζει δε να υπογραμμιστεί ότι τα οικονομικά στοιχεία, δεδομένα
και προβλέψεις επί των οποίων στηρίχθηκε η ανωτέρω από Μάρτιο 2020 Έκθεση ΠραγματογνώμοναΑξιολόγηση Βιωσιμότητας του Οφειλέτη- Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Οφειλών έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με
χαρακτηριστικότερη την σημαντική αύξηση των ανεκτέλεστων έργων της εταιρείας, που ανέρχονται σε ποσό €
5.000.000,00 περίπου (2018: € 2.000.000,00 περίπου).
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Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να
επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

11. Προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης
Το υπόλοιπο των αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας μετά από φόρους της χρήσεως 2019 ποσού €
494.744,43 προτείνουμε να μεταφερθεί σε «Υπόλοιπο ζημιών εις νέο».

Τέλος με την παρούσα έκθεση εκφράζουμε βαθιά ικανοποίηση για την καταβληθείσα προσπάθεια προς επίτευξη
των σκοπών της εταιρείας και του Ομίλου, τόσο των Διοικήσεων όσο και του προσωπικού της εταιρείας και του
Ομίλου. Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
από πάσης ευθύνης και ζητούμε την έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2019.

Πύργος Ηλείας, 20 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κατσιαδράμης
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IΙ.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
«ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την
εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2019, τις εταιρικές και
ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου
2019, 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 οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας
«ΙΔΙΩΤΙΚΑ Κ.Τ.Ε.Ο. ΗΛΕΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν έχουν ελεγχθεί για τη χρήση 2019, με συνέπεια να
μην έχουν καταστεί οριστικές για τη χρήση αυτή. Η Διοίκηση του Ομίλου δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν
έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές
της, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές
του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για
γνώμη με επιφύλαξη.

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

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να
λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31.12.2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Αναστάσιος Κ. Σταϊκόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26031

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
IΙΙ.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια των μετόχων της Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Σημ.

6
7
8
9
10
11
12

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

6.933.238,25
3.477.200,00
45.307,71
23.605,37
99.100,00
444.154,07
690.284,56
11.712.889,97

7.623.196,24
5.344.925,65
0,00
31.811,44
99.100,00
88.637,23
789.843,42
13.977.513,98

1.370.800,00
3.477.200,00
0,00
400,00
2.174.224,96
1.369.725,85
292.767,89
8.685.118,70

2.614.299,11
5.344.925,65
0,00
0,00
2.674.224,96
1.014.456,53
292.767,89
11.940.674,14

2.000.622,54
182.467,99
14
1.017.750,34
15
3.739.377,46
16
270.350,48
7.210.568,81
18.923.458,78

928.767,36
420.016,12
1.907.688,86
4.060.951,96
461.627,69
7.779.051,99
21.756.565,97

1.000.497,97
182.467,99
502.024,25
3.108.848,32
64.226,52
4.858.065,05
13.543.183,75

325.165,90
213.711,23
805.261,03
3.342.401,05
10.393,33
4.696.932,54
16.637.606,68

17
18

3.744.677,60
4.345.231,10
(6.297.602,57)
1.792.306,13
2.771.103,82
4.563.409,95

3.744.677,60
6.538.199,41
(7.369.101,55)
2.913.775,46
2.565.364,89
5.479.140,35

3.744.677,60
5.203.359,83
(6.434.211,59)
2.513.825,85
0,00
2.513.825,85

3.744.677,60
7.916.459,43
(7.490.408,87)
4.170.728,16
0,00
4.170.728,16

19
20

7.383.055,28
46.330,41

4.472.772,37
0,00

6.248.394,93
0,00

4.472.772,37
0,00

21
22

90.431,98
213.570,77
7.733.388,44

109.199,45
191.079,08
4.773.050,90

64.846,84
213.570,77
6.526.812,54

84.212,95
191.079,08
4.748.064,40

23
24
25
26

2.778.345,93
1.747.064,08
182.193,20
1.919.057,18
6.626.660,39
14.360.048,83

3.070.932,47
4.381.000,88
719.683,32
3.332.758,05
11.504.374,72
16.277.425,62

1.157.407,75
1.609.063,97
90.680,67
1.645.392,97
4.502.545,36
11.029.357,90

1.430.970,52
3.146.152,05
187.186,36
2.954.505,19
7.718.814,12
12.466.878,52

18.923.458,78

21.756.565,97

13.543.183,75

16.637.606,68

13
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ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη

27 5.194.777,30
28 (3.971.297,09)
1.223.480,21

9.998.595,10
(7.967.845,35)
2.030.749,75

2.089.759,97
2.857.142,88
(1.953.109,88) (2.612.505,96)
136.650,10
244.636,92

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοδοτικών
αποτελεσμάτων

29 1.516.843,64
28
(935.535,20)
28
(602.380,99)
30 (1.295.889,08)

525.755,57
(3.902.541,01)
(685.456,57)
(100.793,46)

1.514.275,16
519.754,46
(631.194,41) (3.446.447,78)
(331.369,31)
(395.676,86)
(1.243.115,27)
(90.699,49)

(93.481,43)

(2.132.285,72)

(554.753,73) (3.168.432,75)

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης (Α)

31
32

37.905,76
(396.176,44)
(451.752,12)
234.312,00
(217.440,12)

45.134,29
(443.535,55)
(2.530.686,98)
785.103,54
(1.745.583,44)

52.062,28
45.105,25
(347.322,30)
(404.680,35)
(850.013,75) (3.528.007,85)
355.269,32
808.761,48
(494.744,43) (2.719.246,37)

(468.796,06)
251.355,94
(217.440,12)

(2.403.059,68)
657.476,24
(1.745.583,44)

(494.744,43) (2.719.246,37)
0,00
0,00
(494.744,43) (2.719.246,37)

Αναλογούν σε:
Μετόχους της εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές αποτ.

33

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 18 – 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου

Ποσά σε Ευρώ €

Μετοχικό
Αποτελέσματα
Αποθεματικά
κεφάλαιο
εις νέον

Σύνολο

Μη ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 01.01.2018
Αποθεματικό εύλογης αξίας
Λοιπές κινήσεις
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης 2018
Υπόλοιπά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

3.744.677,60 6.575.312,52 (4.734.109,83) 5.585.880,29 2.168.422,58 7.754.302,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 (37.113,11) (231.932,03) (269.045,14) (260.533,93) (529.579,07)
0,00
0,00 (2.403.059,68) (2.403.059,68) 657.476,24 (1.745.583,44)
3.744.677,60 6.538.199,41 (7.369.101,54) 2.913.775,47 2.565.364,89 5.479.140,36

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019
Αποθεματικό εύλογης αξίας
Μεταφορές
Λοιπές κινήσεις
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης 2019
Υπόλοιπά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

3.744.677,60
0,00
0,00
0,00
0,00
3.744.677,60

6.538.199,41 (7.369.101,54) 2.913.775,47
(662.157,88)
0,00 (662.157,88)
(1.550.941,72) 1.550.941,72
0,00
20.131,29
(10.646,69)
9.484,60
0,00 (468.796,06) (468.796,06)
4.345.231,10 (6.297.602,57) 1.792.306,13

2.565.364,89
0,00
0,00
(45.617,01)
251.355,94
2.771.103,82

5.479.140,36
(662.157,88)
0,00
(36.132,41)
(217.440,12)
4.563.409,95

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας

Ποσά σε Ευρώ €

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποτελέσματα
Αποθεματικά
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 01.01.2018
Αποθεματικό εύλογης αξίας
Λοιπές κινήσεις
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης 2018
Υπόλοιπά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

3.744.677,60 6.093.684,45 (4.800.421,29) 5.037.940,76
0,00 1.749.394,98
0,00 1.749.394,98
73.380,00
29.258,79
102.638,79
0,00
0,00 (2.719.246,37) (2.719.246,37)
3.744.677,60 7.916.459,43 (7.490.408,87) 4.170.728,16

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019
Αποθεματικό εύλογης αξίας
Μεταφορές
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης 2019
Υπόλοιπά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

3.744.677,60
0,00
0,00
0,00
3.744.677,60

7.916.459,43 (7.490.408,87) 4.170.728,16
(1.162.157,88)
0,00 (1.162.157,88)
(1.550.941,72) 1.550.941,72
0,00
0,00
(494.744,43) (494.744,43)
5.203.359,83 (6.434.211,58) 2.513.825,85

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 18 – 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

(451.752,12)

(2.530.686,98)

(850.013,75)

(3.528.007,85)

604.590,57
492.669,49
(18.767,47)

677.457,02
3.328.494,48
3.811,50

378.744,85
430.000,00
(19.366,11)

450.314,80
3.324.682,98
0,00

1.909.566,81
396.176,44

(743.740,32)
443.535,55

2.051.067,01
347.322,30

80.746,89
404.680,35

(1.071.855,18)
1.055.950,52
(1.970.645,85)

969.370,00
(2.231.753,75)
29.702,73

(675.332,07)
138.032,75
(1.656.688,99)

(190.242,81)
(1.004.909,38)
245.785,02

(396.176,44)
(250.639,99)

(443.535,55)
(147.900,91)

(347.322,30)
0,00

(404.680,35)
0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες

299.116,79

(645.246,23)

(203.556,31)

(621.630,35)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων
Αγορά συμμετοχών
Πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες

(859.539,92)
0,00
75.848,50
36.299,39

(72.702,93)
(700,00)
14.172,58
45.134,29

(93.265,92)
0,00
75.824,50
36.296,44

(15.599,49)
0,00
14.172,58
45.105,25

Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές

(747.392,03)

(14.096,06)

18.855,02

43.678,34

0,00
276.346,11
(3.508,08)
(15.840,00)

235.015,00
273.376,40
0,00
(40.000,00)

0,00
238.534,48
0,00
0,00

0,00
338.268,57
0,00
0,00

256.998,03

468.391,40

238.534,48

338.268,57

(191.277,21)
461.627,69
270.350,48

(190.950,89)
652.578,58
461.627,69

53.833,19
10.393,33
64.226,52

(239.683,44)
250.076,77
10.393,33

(Ποσά σε Ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για παροχές προσωπικού
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανειακών υποχρεώσεων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (κεφάλαιο)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα αυτών χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών έναρξης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών λήξης χρήσης

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 18 – 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

17

ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
IV.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1.

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο

Η ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (η «Εταιρεία»), έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα το 1989. Αποτελεί την μητρική εταιρεία του Ομίλου.
Σκοπός της είναι παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών, ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, η
ανάληψη και εκτέλεση μελετών και η κατασκευή τεχνικών έργων με την ευρεία έννοια του όρου, του Δημόσιου
και Ιδιωτικού τομέα. Επίσης η κατασκευή κτιρίων και γενικότερα η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών καθώς και η εκμετάλλευση ακίνητων γενικά. Η εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών γενικά.
Ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας είναι 094217551 και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 47173825000
Η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά γραφεία της ευρίσκονται επί της οδού Μανωλοπούλου και Προύσσης
2 στον Πύργο Ηλείας.

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε (θυγατρική), ιδρύθηκε το 2003.
Σκοπός της είναι η Παραγωγή και εμπορία πυρηνέλαιου και παρεμφερών προϊόντων (πυρηνόξυλο).
Ο ΑΦΜ της εταιρείας είναι 095179287 και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 47185925000
Η διεύθυνση της έδρας της είναι το Επιτάλιο Ηλείας.

Η ΙΔΙΩΤΙΚΑ Κ.Τ.Ε.Ο. ΗΛΕΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (θυγατρική), ιδρύθηκε το 1991.
Σκοπός της εταιρίας είναι η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων
(Κ.Τ.Ε.Ο.) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τον Ν.2963/2001 και τις σχετικές με αυτόν
υπουργικές αποφάσεις ή και προεδρικά διατάγματα όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν, καθώς επίσης και την
παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και πηγάζουν
αμέσως ή εμμέσως από την λειτουργία των Κ.Τ.Ε.Ο. αυτών
Ο ΑΦΜ της εταιρείας είναι 094217700 και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 47242125000
Η διεύθυνση της έδρας της είναι η Συντριάδα Πύργου Ηλείας.
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής
Εταιρείας στις 20 Αυγούστου 2020 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρείας.

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής Εταιρείας αποτελείται από τους κάτωθι ακριβώς αναφερόμενους:
Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Παναγούλης Βασίλειος

Διευθύνων Σύμβουλος

Τσίτσου Γιαννούλα

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κατσιαδράμη Ακριβή

Μέλος Δ.Σ.

Πετροπούλου Νίκη

Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25.9.2021.
Το απασχολούμενο την 31η Δεκεμβρίου 2019 προσωπικό του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχεται σε 69 άτομα
και 31 άτομα αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2018: Όμιλος: 64 άτομα, Εταιρεία: 33 άτομα).
Όλα τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους
σημειώσεις, καθώς και τυχόν διαφοροποιήσεις σε ποσά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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2.

Πλαίσιο Κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

2.1

Γενικά

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις ερμηνείες που έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Διερμηνειών, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και όπως
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31.12.2019.
Ο Όμιλος εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές
πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη Σημείωση 3, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε
όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους.
Συνέχιση δραστηριότητας
Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές της διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν
την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως «Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα» (Going Concern) στο προβλέψιμο
μέλλον. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται τόσο στην σταθερή επίδοση και στην αποδοτικότητα των θυγατρικών
εταιρειών, όσο και στον αυξανόμενο ρυθμό προκήρυξης νέων έργων και στην επιτυχή για την Εταιρεία έκβαση
της συμμετοχής της σε διαγωνισμούς. Τα προαναφερθέντα απεικονίζονται στους βασικούς χρηματοοικονομικούς
δείκτες για την κλειόμενη χρήση, αποδεικνύονται από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αναληφθέντων έργων της
Εταιρείας. Παράλληλα ισχύουν και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.1.5 κατωτέρω αναφορικά με την εξέλιξη
της αίτησης της Εταιρείας για την υπαγωγή της στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του
Ν.4469/2017.

2.2

Χρήση εκτιμήσεων

Η σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας να
προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του
Ενεργητικού, του Παθητικού και της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος, καθώς και τη Γνωστοποίηση
Ενδεχόμενων Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων. Όμως, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι τομείς
που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση, καθώς και οι τομείς όπου οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι
σημαντικές για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στην παράγραφο "Σημαντικές λογιστικές
εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης" στη Σημείωση 5.

2.3 Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους,
εκτός από τα Ενσώματα πάγια (πλην επίπλων και λοιπού εξοπλισμού), τις Επενδύσεις σε Ακίνητα και τις
συμμετοχές σε θυγατρικές που αποτιμώνται σε εύλογη αξία.

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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3.

Βασικές Λογιστικές Πολιτικές

Οι κύριες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι οι ακόλουθες:

3.1 Βάση Ενοποίησης
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων ενοποιημένων και
εταιρικών οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής
Εταιρείας ΔΟΞΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών της κατά την 31.12.2019.
Οι ενδοομιλικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο.
Στη Σημείωση 10 παρατίθεται πλήρης λίστα των ενοποιούμενων θυγατρικών μαζί με τα σχετικά ποσοστά του
Ομίλου.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο σε αυτές και παύουν να
ενοποιούνται κατά την ημερομηνία παύσης του ελέγχου αυτού.
Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές είναι το μέρος των ιδίων κεφαλαίων μίας θυγατρικής που δεν αναλογούν, άμεσα
ή έμμεσα, στην μητρική επιχείρηση.
Οι ζημίες που αφορούν στις μη ελέγχουσες συμμετοχές (μειοψηφία) μίας θυγατρικής, μπορεί να ξεπερνούν τα
δικαιώματα των μη ελεγχουσών συμμετοχών στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής. Τα κέρδη ή οι ζημίες και κάθε
συστατικό στοιχείο των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, λογίζεται τόσο στους ιδιοκτήτες της μητρικής όσο και
στις μη ελέγχουσες συμμετοχές, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι οι μη ελέγχουσες συμμετοχές θα
παρουσιάζουν έλλειμμα.
Θυγατρικές
Οι θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες στις οποίες η μητρική Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ασκεί έλεγχο επί των
εργασιών τους, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω άλλων θυγατρικών εταιρειών και ενοποιούνται πλήρως (ολική
ενοποίηση). Η Εταιρεία αποκτά και ασκεί έλεγχο κυρίως μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων
ψήφου των θυγατρικών επιχειρήσεων.
Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί ο έλεγχος εξετάζονται οι κάτωθι συνθήκες, όπως αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 10:
i) H μητρική Εταιρεία έχει εξουσία επί του επενδυόμενου, αφού έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τις συναφείς
δραστηριότητες (λειτουργικές και χρηματοδοτικές). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του διορισμού της πλειοψηφίας
των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και των διοικητικών στελεχών της θυγατρικής από τη Διοίκηση της
μητρικής.
ii) Η μητρική Εταιρεία κατέχει δικαιώματα με μεταβλητές αποδόσεις από την συμμετοχή στην θυγατρική. Οι
λοιπές μη ελεγχόμενες συμμετοχές παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διασπορά και ως εκ τούτου δεν μπορούν να
επηρεάσουν ουσιωδώς την λήψη αποφάσεων.
iii) Η μητρική Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την εξουσία επί της θυγατρικής προκείμενου να
επηρεάσει το ύψος των αποδόσεών της. Αυτό είναι απόρροια της δυνατότητας που έχει στην λήψη αποφάσεων
επί θεμάτων της θυγατρικής μέσω ελέγχου των οργάνων λήψης των αποφάσεων (Διοικητικού Συμβουλίου και
διευθυντικών στελεχών).
Συμμετοχές σε θυγατρικές στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις
Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εσόδων.

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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3.2 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και μετατροπή ξένων νομισμάτων
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αποτιμώνται με χρήση του
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που υφίστανται
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία
χρηματοοικονομικής θέσης με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος.
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη
αξία, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ των διαθεσίμων προς πώληση στην Καθαρή Θέση. Τυχόν
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας
αναφοράς.

3.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις, εκτός επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους
μείον σωρευμένες αποσβέσεις. Η διαφορά της αναπόσβεστης αξίας με την εύλογη αξία καταχωρείται απ΄
ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια ή στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, αν είναι θετική ή αρνητική αντίστοιχα,
λαμβάνοντας υπ΄ όψη και το αποτέλεσμα των προγενέστερων αποτιμήσεων. Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός,
επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των παγίων στοιχείων.
Η εύλογη αξία βασίζεται σε τιμές που ισχύουν σε μία ενεργή αγορά, αναμορφωμένες, όπου κρίνεται
απαραίτητο, λόγω διαφορών στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου.
Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, τότε η Εταιρεία εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης
όπως πρόσφατες τιμές σε λιγότερο ενεργές αγορές ή προεξόφληση ταμειακών ροών. Η εύλογη αξία εκτιμάται
από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από την Διεθνή Επιτροπή
Προτύπων Αποτίμησης (International Valuation Standards Committee).
Οι αποσβέσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής του κάθε επιμέρους στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Οι αποσβέσεις των στοιχείων
των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
- Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 55 έτη
- Μηχανήματα 7 έως 25 έτη
- Μεταφορικά μέσα 7 έως 25 έτη
- Λοιπός εξοπλισμός 4-7 έτη
Οι μέθοδοι αποσβέσεων, η ωφέλιμη διάρκεια ζωής και οι υπολειμματικές αξίες επανεξετάζονται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού.
Όταν η αναπόσβεστη λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου είναι μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη ανακτήσιμη
αξία, τότε η αξία του παγίου αναπροσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού.
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Οι δαπάνες για επισκευές και συντηρήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων χρεώνονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων στη χρήση που πραγματοποιούνται. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό ότι
μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που υπερβαίνουν την αρχικά εκτιμώμενη απόδοση του υπάρχοντος
περιουσιακού στοιχείου, θα εισρεύσουν στην Εταιρεία. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη
διάρκεια της υπολειπόμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων αποαναγνωρίζεται κατά τη διάθεσή του ή όταν δεν αναμένεται
να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του. Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από
την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου ενσώματων ακινητοποιήσεων καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του
εσόδου από την πώληση και της αναπόσβεστης λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα.

3.4 Επενδύσεις σε ακίνητα
Ακίνητα τα οποία κατέχονται ή για μακροχρόνιες εκμισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη ή και για τα δύο, και
τα οποία δε χρησιμοποιούνται από την Εταιρία, κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν κτίρια από λειτουργικές μισθώσεις και αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών άμεσων εξόδων κτήσης καθώς και αν είναι εφαρμόσιμο το κόστος
δανεισμού.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται σε εύλογη αξία. Η εύλογη αξία
βασίζεται σε τιμές που ισχύουν σε μία ενεργή αγορά, αναμορφωμένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω
διαφορών στη φυσική κατάσταση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Αν η πληροφόρηση
αυτή δεν είναι διαθέσιμη, η Εταιρία εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης όπως πρόσφατες τιμές σε
λιγότερο ενεργές αγορές ή προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι αποτιμήσεις αυτές διεξάγονται από ανεξάρτητους
εκτιμητές και συνάδουν με τις οδηγίες που εκδίδονται από την Επιτροπή των Διεθνών Προτύπων Αποτίμησης
(International Valuation Standards Committee).
Επενδύσεις σε ακίνητα που αξιοποιούνται περαιτέρω για συνεχιζόμενη χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα, ή για
τα οποία η αγορά έχει εξελιχθεί σε λιγότερη ενεργή, συνεχίζουν να αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η εύλογη
αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, μεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάμενων εκμισθώσεων,
έσοδα από παραχωρήσεις χρήσης και παραδοχές σχετικά με τα έσοδα από μελλοντικές εκμισθώσεις, βάσει των
τρεχουσών συνθηκών που ισχύουν στην αγορά.
Η εύλογη αξία αντικατοπτρίζει επίσης, σε παρόμοια βάση, οποιαδήποτε ταμειακή εκροή που αναμένεται σχετική
με το ακίνητο. Ορισμένες από τις εκροές αυτές αναγνωρίζονται ως υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των
υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων γης που έχει ταξινομηθεί ως επενδύσεις σε ακίνητα. Άλλες εκροές,
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ενοικίων πληρωτέων, δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία του ακινήτου μόνο όταν είναι πιθανόν ότι μελλοντικά
οικονομικά οφέλη, που σχετίζονται με το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην Εταιρία και ότι τα σχετικά κόστη
μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έξοδα επιδιορθώσεων και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα
της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται.
Μεταβολές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παύουν να
αναγνωρίζονται όταν πωλούνται ή όταν παύει οριστικά η χρήση ενός επενδυτικού ακινήτου και δεν αναμένεται
οικονομικό όφελος από την πώληση του.
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Αν η χρήση κάποιου ακινήτου το οποίο έχει ταξινομηθεί στις Επενδύσεις σε Ακίνητα μεταβληθεί σε ιδιόχρηση,
τότε το ακίνητο ταξινομείται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και η εύλογη αξία του κατά την
ημερομηνία της επαναταξινόμησης θεωρείται το τεκμαρτό κόστος του ακινήτου για λογιστικούς σκοπούς. Αν η
χρήση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου μεταβληθεί και το ακίνητο χαρακτηριστεί ως επενδυτικό ακίνητο,
οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης του αξίας κατά την ημερομηνία της
μεταφοράς του, αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια ως επανεκτίμηση της αξίας των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων, βάσει του ΔΛΠ 16. Ωστόσο, εάν το κέρδος από αποτίμηση σε εύλογη αξία αντιστρέφει προγενέστερες
ζημιές απομείωσης, τότε το κέρδος αυτό αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης στο βαθμό που αντιλογίζει
μια προγενέστερη ζημιά απομείωσης. Τυχόν υπόλοιπο κέρδους αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα
αυξάνοντας το αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων στα ίδια κεφάλαια.
Γενικότερα, αναταξινομήσεις από και προς τις επενδύσεις σε ακίνητα πραγματοποιούνται όταν υπάρχει αλλαγή
στην χρήση η οποία αποδεικνύεται ως ακολούθως:
(α) έναρξη ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου, μεταφορά από τις επενδύσεις σε ακίνητα στα ιδιοχρησιμοπιούμενα
ακίνητα
(β) έναρξη ανάπτυξης ακινήτου με σκοπό την μεταγενέστερη πώληση, μεταφορά από τα επενδυτικά ακίνητα στα
αποθέματα
(γ) λήξη ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου, μεταφορά από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα στα επενδυτικά ακίνητα
(δ) έναρξη συμφωνίας λειτουργικής μίσθωσης ακινήτου σε τρίτο μέρος, μεταφορά από τα αποθέματα στα
επενδυτικά ακίνητα.

3.5 Μισθώσεις
3.4.1 Ο Όμιλος και η Εταιρεία ως εκμισθωτής
Ακίνητα που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις Επενδύσεις σε ακίνητα και
επιμετρούνται σε εύλογη αξία.
3.4.2 Ο Όμιλος και η Εταιρεία ως μισθωτής. Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, ο όμιλος και η Εταιρεία
εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν η
σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου για
συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος.
H Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις πληρωμές μισθώσεων και περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης H Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου (δηλ. την ημερομηνία που το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, η Εταιρεία,
εφαρμόζει τη μέθοδο κόστους για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων περιουσιακών
στοιχείων. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων θα επιμετρείται στο κόστος μετά
την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης και θα
αναπροσαρμόζεται λόγω επαναμέτρησης της υποχρέωσης από μισθώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης αποσβένονται με βάση τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της
μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους.
Υποχρεώσεις από μισθώσεις. Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση
από μισθώσεις στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια
μίσθωσης. Αφετέρου, θα αναγνωρίζεται τόκος-έξοδο πάνω στις υποχρεώσεις από μισθώσεις, ενώ το λογιστικό
τους υπόλοιπο θα μειώνεται προκειμένου να αποτυπώνει τις καταβολές των μισθωμάτων. Σε περίπτωση
επαναξιολογήσεων ή τροποποιήσεων, το λογιστικό υπόλοιπο των υποχρεώσεων από μισθώσεις επαναμετρείται
ώστε να αποτυπωθούν τα αναθεωρημένα μισθώματα.
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Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού
Κατά την ημερομηνία έναρξης μίας μισθωτικής περιόδου ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης προβαίνοντας σε επιμέτρηση του δικαιώματος
χρήσης του στοιχείου του ενεργητικού στο κόστος.
Το κόστος του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης
της υποχρέωσης μίσθωσης, τις τυχόν καταβολές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν πριν ή κατά την
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, μειωμένες με τα κίνητρα μίσθωσης που εισπράχθηκαν, τα αρχικά
άμεσα κόστη που βαρύνουν τον μισθωτή, και μία εκτίμηση των δαπανών που θα βαρύνουν την Εταιρεία κατά
την αποσυναρμολόγηση και την απομάκρυνση του μισθωμένου στοιχείου του ενεργητικού, την αποκατάσταση
του χώρου στον οποίον βρίσκεται το μισθωμένο στοιχείο του ενεργητικού ή την αποκατάσταση του στοιχείου
του ενεργητικού όπως απαιτείται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης. Η Εταιρεία αναλαμβάνει
την υποχρέωση για τις εν λόγω δαπάνες είτε κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε ως
συνέπεια της χρήσης του μισθωμένου στοιχείου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης
περιόδου.
Αρχική επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, ο Όμιλος και η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση
μίσθωσης στην παρούσα αξία των ανεξόφλητων καταβολών μισθωμάτων κατά την ημερομηνία αυτήν. Όταν το
τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης είναι εφικτό να προσδιοριστεί κατάλληλα, τότε οι καταβολές μισθωμάτων θα
προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιείται το οριακό
επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας.
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, οι καταβολές μισθωμάτων που περιλαμβάνονται στην
επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης συμπεριλαμβάνουν τις παρακάτω πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης
στοιχείου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί κατά την
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου:
(α) τις σταθερές καταβολές μείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης,
(β) τις τυχόν μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που εξαρτώνται από τη μελλοντική μεταβολή δεικτών ή
επιτοκίων, οι οποίες επιμετρώνται αρχικά χρησιμοποιώντας την τιμή του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου,
(γ) τα ποσά που αναμένεται να καταβάλλει η Εταιρεία ως εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας,
(δ) την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς εφόσον είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η Εταιρεία θα εξασκήσει το
δικαίωμα, και
ε) τις καταβολές ποινών για τον τερματισμό της μίσθωσης, εάν η μισθωτική περίοδος αντανακλά την εξάσκηση
του δικαιώματος της Εταιρείας για τον τερματισμό της μίσθωσης.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερη επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η Εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του
ενεργητικού με το μοντέλο του κόστους:
(α) μείον τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημιές απομείωσης, και
(β) προσαρμοσμένο για τυχόν μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης,
Η Εταιρεία εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 16 αναφορικά με την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης
στοιχείου του ενεργητικού, το οποίο και εξετάζει για τυχόν απομείωση.
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση μίσθωσης, ως
ακολούθως:
(α) αυξάνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά το χρηματοοικονομικό κόστος επί της
υποχρέωσης μίσθωσης,
(β) μειώνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τα μισθώματα που έχουν καταβληθεί, και
(γ) επιμετρώντας εκ νέου την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τυχόν επανεκτίμηση ή τροποποίηση της
μίσθωσης.
Το χρηματοοικονομικό κόστος μίας υποχρέωσης μίσθωσης κατανέμεται κατά τη διάρκεια της μισθωτικής
περιόδου με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου
υπολοίπου της υποχρέωσης.
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η Εταιρεία αναγνωρίζει στα κέρδη ή στις ζημιές (με
εξαίρεση την περίπτωση που οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία ενός άλλου στοιχείου του
ενεργητικού για το οποίο εφαρμόζονται άλλα σχετικά Πρότυπα) και τα δύο παρακάτω στοιχεία:
(α) το χρηματοοικονομικό κόστος επί της υποχρέωσης μίσθωσης, και
(β) τις μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης
μίσθωσης κατά την περίοδο που λαμβάνει χώρα το γεγονός που ενεργοποιεί τις εν λόγω καταβολές

3.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού
Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού εξετάζονται για
πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τέτοια γεγονότα ή ενδείξεις αφορούν σε μεταβολές στο οικονομικό ή νομικό
περιβάλλον, στα επιτόκια αγοράς, στη φυσική φθορά ή τεχνική απόδοση των πάρκων. Οποτεδήποτε η λογιστική
αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του,
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο
ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης
θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς
συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικιοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε
πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου.
Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός
περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το
ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται
μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις
αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.

3.7 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο Ενεργητικού σε
μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
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3.7.1 Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική
αναγνώριση βασίζεται στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
στο επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Η
Εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους. Οι εμπορικές
απαιτήσεις (που δεν περιέχουν σημαντικό χρηματοοικονομικό στοιχείο) αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής.
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να προκύπτουν ταμειακές ροές
οι οποίες να είναι αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου.
3.7.2 Ταξινόμηση και μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
• στο αποσβεσμένο κόστος
• στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
• στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία με τα κέρδη ή ζημιές από την αποτίμηση αυτών
να αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, αποτιμώνται μεταγενέστερα βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται.
3.7.3 Αποαναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν τα δικαιώματα λήψης ταμειακών
ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει
ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις
λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας και είτε (α) έχει
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) δεν έχει
μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, αλλά
έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των Υποχρεώσεων αποαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει
ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον
ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές
αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και
αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης.
3.7.4 Απομείωση
Εφαρμόζοντας από 1 Ιανουαρίου 2018, το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 9, η Διοίκηση αξιολογεί την
ανακτησιμότητα των απαιτήσεων και των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας και προβαίνει σε εκτίμηση της
απαιτούμενης πρόβλεψης απομείωσης για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές χρησιμοποιώντας όλες τις
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πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και
στοιχείων που αφορούν σε μελλοντικές εκτιμήσεις.
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές
που είναι απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που η εταιρεία προσδοκά να
εισπράξει. Για τις εμπορικές απαιτήσεις που προέρχονται από τον μοναδικό πελάτη της Εταιρείας
χρησιμοποιείται η γενική προσέγγιση. Το εν λόγω χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι έχει
χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και η τυχόν πρόβλεψη ζημιάς με τη νέα μέθοδο είναι ασήμαντη.
3.7.5 Εύλογη αξία Χρηματοοικονομικών μέσων
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου είναι το ποσό που εισπράττεται από την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή υπό κανονικές
συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την ημερομηνία αποτίμησής της. Σε περιπτώσεις όπου
δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι αποτιμήσεις των
εύλογων αξιών έχουν προκύψει από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που
υπάρχουν.
Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:




Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία.
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άμεσα ή
έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές χρηματαγορές.
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές
από ενεργές χρηματαγορές.

3.8 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών αποµείωσης. Το
ποσό της ζημιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως.

3.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως
και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι πληρωτέες σε πρώτη
ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για
σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων.

3.10 Δάνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην των εξόδων
απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην
των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και
Συνολικών Εισοδημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.
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3.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως οι συμβατικές υποχρεώσεις προς τρίτους και υποχρεώσεις προς το
Δημόσιο. Η αρχική καταχώρηση γίνεται στην εύλογη αξία της υποχρέωσης και μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο
κόστος. Οι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την
ημερομηνία της χρηματοοικονομικής θέσης.

3.12 Παροχές στο προσωπικό/ Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Η υποχρέωση της Εταιρείας για Παροχές στο Προσωπικό από προγράμματα προκαθορισμένων παροχών
περιορίζεται μόνο στο πρόγραμμα του Ν. 2112/1920 και αφορά την παροχή αποζημίωσης στο σύνολο του
προσωπικού κατά την έξοδό του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ως το πρόγραμμα με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει τον
αναλογιστικό κίνδυνο με βάση διάφορες παραμέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ή ο μισθός, και
συνεπώς η υποχρέωση να καταβάλει στο προσωπικό που αποχωρεί τις προβλεπόμενες παροχές.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό από προγράμματα καθορισμένων παροχών του
Ν. 2112/1920.
Οι εισφορές σε κρατικά ασφαλιστικά ταμεία καθώς και σε προγράμματα εφάπαξ παροχών προς τους
συνεργάτες της Εταιρείας θεωρούνται ως προγράμματα καθορισμένων εισφορών και εξοδοποιούνται όταν
καθίστανται καταβλητέες. Η Εταιρεία δεν έχει ουδεμία είτε νομική είτε συμβατική υποχρέωση να καταβάλει
πρόσθετες εισφορές σε περίπτωση που το ταμείο δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει
στους ασφαλιζομένους του τις παροχές που τους οφείλει. Στα προγράμματα αυτά η υποχρέωση της Εταιρείας
περιορίζεται στο ετήσιο ποσό των εισφορών που οφείλει να καταβάλει στο ταμείο ή στο πρόγραμμα.

3.13 Κόστος δανεισμού
Τα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους με βάση τις σχετικές
συμβάσεις με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

3.14 Φόρος εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
Η δαπάνη του φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχων φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο.
Τρέχων φόρος εισοδήματος: Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος που
προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται
σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την
ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
παθητικού σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν
επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
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φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων
φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του
ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης και
μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων
μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές
που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και
βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί
κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με
στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα καταχωρείται απ’ ευθείας στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

3.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Η Εταιρεία εφαρμόζει το λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 15 « Έσοδα από συμβάσεις με Πελάτες» και αναγνωρίζει έσοδα
για να απεικονίσει τη μεταφορά των υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που
αντιπροσωπεύει την αμοιβή, την οποία η Εταιρεία αναμένει ως αντάλλαγμα για τις εν λόγω υπηρεσίες. Εισάγεται η
έννοια ενός νέου μοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα οποία επιγραμματικά είναι τα
εξής:






Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης με έναν πελάτη
Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης
Βήμα 3: Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής
Βήμα 4: Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής σε υποχρεώσεις εκτέλεσης
Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν η εταιρία ικανοποιεί μια υποχρέωση εκτέλεσης

Η έννοια της υποχρέωσης εκτέλεσης αντιπροσωπεύει κάθε υπόσχεση για μεταφορά στον πελάτη: α) ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (ή μιας δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτή ή β) μιας σειράς διακριτών
αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και μεταβιβάζονται με τον ίδιο τρόπο στον πελάτη.
Τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναγνωρίζονται στις εξής βάσεις:


Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες που αφορούν σε κατασκευαστικές δραστηριότητες: Αφορά σε έσοδα από
συμβάσεις με πελάτες και προκύπτουν από δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του
χρόνου. Τα έσοδα από την κατασκευαστική δραστηριότητα λογιστικοποιούνται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις σταδιακά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της κατασκευής, με βάση τη μέθοδο επιμέτρησης προόδου
βάσει των εισροών (input method) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες».
Οι μέθοδοι επιμέτρησης της προόδου βάσει των εισροών (input method) αναγνωρίζει έσοδα, με βάση τις
προσπάθειες της οικονομικής οντότητας ή τις εισροές ως προς την εκπλήρωση μίας δέσμευσης εκτέλεσης (για
παράδειγμα, οι πόροι που καταναλώθηκαν, οι ώρες εργασίας που δαπανήθηκαν, τα κόστη που
πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος που δαπανήθηκε ή οι ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων που αναλώθηκαν), σε
σχέση με το σύνολο των αναμενόμενων εισροών για την εκπλήρωση της εν λόγω δέσμευσης εκτέλεσης.

Πωλήσεις αγαθών: Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι
ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, το οποίο συμβαίνει συνήθως όταν η
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Εταιρεία έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον αγοραστή, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή
και η είσπραξη της σχετικής απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
Έσοδα από μισθώσεις ακινήτων: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των εσόδων από μίσθωση
ακινήτων απαλλαγμένων από τυχόν φόρους υπέρ τρίτων που εισπράττονται. Τα έσοδα από επενδύσεις σε
ακίνητα συμπεριλαμβάνουν έσοδα λειτουργικών μισθώσεων, παραχωρήσεων χρήσης, και συμβάσεων
εμπορικής συνεργασίας. Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Το σημαντικότερο τμήμα του εσόδου από
λειτουργικές μισθώσεις αφορά στο αντάλλαγμα που καταβάλλει ο κάθε εκμισθωτής – πελάτης.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Έσοδα από μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα
έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δουλευμένη βάση και επιβαρύνουν τη χρήση την οποίαν αφορούν μέσω των
αποτελεσμάτων της.

3.16 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το
κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του ετήσιου μεσοσταθμικού κόστους. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον το κόστος ολοκλήρωσης και τα έξοδα
πώλησης.

3.17 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση
θα εισπραχθεί και ο όμιλος και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς όρους.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν
καταχωρείται και η επιχορηγούμενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση του εσόδου με τη δαπάνη.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά παγίου εξοπλισμού, καταχωρούνται στις λοιπές
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και πιστώνονται, στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, με τη μέθοδο της
σταθερής απόσβεσης σύμφωνα με τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων
επιχορηγούμενων παγίων.

3.18 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες
απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές, βάσει συμβάσεων ή τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και
η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και προσαρμόζονται
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προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση
της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
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4.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων & κεφαλαίων

4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε τιμές αγοράς),
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.
Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση. Το συνολικό πρόγραμμα
διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας και του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης
περιλαμβάνουν καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως), εμπορικούς και λοιπούς χρεώστες και πιστωτές.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν χρησιμοποιούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο την αντιστάθμιση
ανάληψης κινδύνων. Επίσης, η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα
μπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων.
4.1.1 Κίνδυνος αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζουν συναλλαγματικό κίνδυνο διότι το σύνολο των πωλήσεων και
αγορών της εταιρείας και του ομίλου πραγματοποιούνται με νόμισμα το Ευρώ.
4.1.2. Κίνδυνος τιμών
Η εταιρεία και ο Όμιλος διατρέχουν κίνδυνο τιμών διότι το ύψος των αποθεμάτων της είναι υψηλό. Όσο
αναφορά την προμήθεια των πρώτων υλών της, υπάρχει μικρή διασπορά προμηθευτών και μικρή ευελιξία ενώ
πολιτική της είναι να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των τιμών έτσι ώστε να πετυχαίνει τις κατάλληλες
συμφωνίας και να ελαχιστοποιεί έναν ενδεχόμενο κίνδυνο.
4.1.3. Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας και του ομίλου επηρεάζονται σημαντικά από τις
διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις
παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρείας και του Ομίλου είναι να παρακολουθούν
διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και του Ομίλου.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας και του Ομίλου (μέσω
των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα κέρδη)
σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές. Αν τα επιτόκια αυξάνονταν /
μειώνονταν κατά 1% η επίπτωση στα αποτελέσματα θα ήταν:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2019

2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2019
2019

Αύξηση επιτοκίων κατά 1% (αρνητική)

-91.301,19

-88.537,73

-78.574,59

-76.189,24

Μείωση επιτοκίων κατά 1% (θετική)

91.301,19

88.537,73

78.574,59

76.189,24

Επίδραση σε αποτελέσματαπρο φόρων
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
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4.1.4. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εκτιμούν ότι με βάση τις συνθήκες οι οποίες έχουν επικρατήσει στην ελληνική αγορά και
στην Ελληνική Οικονομία γενικότερα, υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος προκύπτει από τις απαιτήσεις τους
και για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας και του
Ομίλου αξιολογούν συνεχώς τον ενδεχόμενο κίνδυνο ανά πελάτη, και προβαίνουν σε όλα τα απαραίτητα μέτρα
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας και του Ομίλου. Η πιστοληπτική ικανότητα
κάθε νέου πελάτη αξιολογείται μεμονωμένα, και τα πιστωτικά όρια προσαρμόζονται με βάσει την εκτίμηση
αυτή.
Σε ότι αφορά τον χρόνο πληρωμής των απαιτήσεων, η Εταιρία και ο Όμιλος παρακολουθούν στενά τις
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του εν λόγω
κινδύνου.
Τέλος, η Εταιρεία και ο Όμιλος καταβάλλουν συνεχώς προσπάθειες βελτίωσης στον τομέα είσπραξης των
απαιτήσεών τους από τους Πελάτες τους, παρά όμως τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται υπάρχει
σημαντική καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων.
4.1.5 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη
της Εταιρίας και του Ομίλου. Η Εταιρία και ο Όμιλος διαχειρίζονται τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της
παρακολούθησης και προγραμματισμού των ταμειακών τους ροών, και δρουν κατάλληλα μέσω της
εξασφάλισης, κατά το δυνατόν επαρκών, πιστωτικών ορίων και ταμειακών διαθεσίμων. Η παρακολούθηση των
ταμειακών διαθεσίμων και της ρευστότητας της Εταιρίας και του Ομίλου διενεργούνται σε καθημερινή βάση.
Η κατασκευαστική ένδεια που είχε παρατηρηθεί, ήδη από το τέλος του 2016 (και συνεχιζόταν μέχρι και το πρώτο
εξάμηνο του 2019), με προκήρυξη λίγων νέων έργων, τόσο σε ό,τι αφορά τις μεγάλες συμβάσεις, όσο και τις
μικρότερες, και σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία ωρίμανσης νέων μεγάλων έργων υποδομής,
αναστράφηκε από το δεύτερο εξάμηνο του 2019, ενώ έχει ομαλοποιηθεί και ο ρυθμός εξόφλησης των σχετικών
απαιτήσεων.
Επισημαίνεται σχετικά ότι εκκρεμεί αίτηση της Εταιρείας για υπαγωγή της στην διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται η
συμβασιοποίησή της εντός του 2021. Στα πλαίσια της εν λόγω εξωδικαστικής διαδικασίας διορίστηκε
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας (η εταιρεία «VEGA FINANCE»), επιλογής της πλειοψηφίας των πιστωτών της
εταιρείας, ο οποίος προέβη σε έλεγχο βιωσιμότητας της Εταιρείας, εξέτασε την δυνατότητα αναδιάρθρωσης των
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4469/2017, ώστε να μην χειροτερεύσει η θέση των
πιστωτών της και να ικανοποιηθούν αυτοί συμμέτρως, ενώ επαλήθευσε και το σύνολο των προς ρύθμιση εις
βάρος της απαιτήσεων. Η σχετική Μελέτη ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020, οπότε και υποβλήθηκε από τον
εμπειρογνώμονα η από Μάρτιο 2020 «Έκθεση Πραγματογνώμονα- Αξιολόγηση Βιωσιμότητας του ΟφειλέτηΣχέδιο Αναδιάρθρωσης Οφειλών», που διαπιστώνονται μεταξύ άλλων ότι: α/ η εταιρεία με την απαραίτητη
αναδιάρθρωση είναι βιώσιμη, με σαφή πρόβλεψη μελλοντικών θετικών ταμειακών ροών, β/ οι πιστωτές με την
αποδοχή του προτεινόμενου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης θα βρεθούν σε σημαντικά καλύτερη θέση σε σχέση με
αυτήν που θα βρισκόντουσαν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας της εταιρείας, γ/ η συνέχιση της
λειτουργίας της εταιρείας θα έχει σημαντικό όφελος για την εθνική οικονομία και την κοινωνία με την
διατήρηση θέσεων εργασίας και την εκπλήρωση φορολογικών κι ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Οι πιστωτές δεν έχουν εναντιωθεί σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, ενώ στις μεταξύ μας συζητήσεις
αναγνωρίζουν ως ρεαλιστικό και βιώσιμο το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης, θεωρώντας βέβαιη την
αποδοχή του, δεδομένου ότι οι θέσεις τους έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον εμπειρογνώμονα κατά την
σύνταξη της ανωτέρω Έκθεσης, τυχόν δε καθυστερήσεις στην εξέλιξη της ανωτέρω εξωδικαστικής διαδικασίας
οφείλονται αφενός μεν στην μεταβίβαση των προς ρύθμιση απαιτήσεων σε εταιρείες διαχείρισης δανείων και
πιστώσεων, αφετέρου σε αρρυθμίες και δυσλειτουργίες λόγω της πανδημίας του COVID-19 και δεν ανάγονται σε
τυχόν διαφωνίες ή εναντιώσεις των πιστωτών.
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Αξίζει δε να υπογραμμιστεί ότι τα οικονομικά στοιχεία, δεδομένα και προβλέψεις επί των οποίων στηρίχθηκε η
ανωτέρω από Μάρτιο 2020 «Έκθεση Πραγματογνώμονα- Αξιολόγηση Βιωσιμότητας του Οφειλέτη- Σχέδιο
Αναδιάρθρωσης Οφειλών» έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με χαρακτηριστικότερη την σημαντική αύξηση των
ανεκτέλεστων έργων της εταιρείας, που ανέρχονται σε ποσό € 5.000.000,00 περίπου (2018: € 2.000.000,00
περίπου).

4.2 Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις
θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και τη
χρηματοοικονομική της κατάσταση τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία αναμένεται να
επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της. Γι’ αυτό το λόγο, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις
πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά
μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρίας και του ομίλου.

4.3 Διαχείριση κεφαλαίων
Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του Ομίλου και της
Εταιρείας, την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική της ικανότητα.
Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου και της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο
Καθαρός Δανεισμός αυτών (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες
μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα)
Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 παρουσιάζεται στον
ακόλουθο πίνακα:

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Σύνολο δανείων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Καθαρός δανεισμός

1.747.064,08
7.383.055,28
9.130.119,36
270.350,48
8.859.768,88

4.381.000,88
4.472.772,37
8.853.773,25
461.627,69
8.392.145,56

1.609.063,97
6.248.394,93
7.857.458,90
64.226,52
7.793.232,38

3.146.152,05
4.472.772,37
7.618.924,42
10.393,33
7.608.531,09

Σύνολο καθαρής θέσης εταιρείας
Σύνολο κεφαλαίων
Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης

1.792.306,13 2.913.775,46 2.513.825,85 4.170.728,16
10.652.075,01 11.305.921,02 10.307.058,23 11.779.259,25
83,17%
74,23%
75,61%
64,59%

Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019 για τον Όμιλο και την Εταιρεία υπολογίζεται σε
83,17% (2018:74,23%) και 75,61% (2018:64,59%) αντίστοιχα. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του
καθαρού δανεισμού (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον
καθαρός δανεισμός).
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5.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση την άσκηση κρίσης και
τη διενέργεια εκτιμήσεων και ισχυρισμών που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα ποσά
των υπό αναφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές
παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται λογικοί με
βάση τις διαθέσιμες γνώσεις εκείνη τη στιγμή. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές
τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικοί ισχυρισμοί αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές
εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται, αν η αναθεώρηση επηρεάζει
μόνο αυτή την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και σε μελλοντικές περιόδους, αν η αναθεώρηση
επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους.
Συγκεκριμένα, πληροφορίες για σημαντικές εκτιμήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιμες κρίσεις στην εφαρμογή των
λογιστικών πολιτικών που έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω:
Εκτίμηση της «εύλογης αξίας» των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων και των επενδύσεων σε ακίνητα:
Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της «εύλογης αξίας» είναι οι τρέχουσες αξίες που ισχύουν σε μια ενεργή αγορά. Εάν
δεν είναι εφικτή η εξεύρεση τέτοιων πληροφοριών, ο Όμιλος και η Εταιρία προσδιορίζουν την αξία μέσα σε ένα
εύρος λογικών εκτιμήσεων των «εύλογων αξιών». Για να πάρει μια τέτοια απόφαση, ο Όμιλος και η Εταιρία
λαμβάνουν υπ’ όψη του δεδομένα από μια πληθώρα πηγών, που περιλαμβάνουν: i) Τρέχουσες τιμές σε μια
ενεργή αγορά ακινήτων διαφορετικής φύσης, κατάστασης ή τοποθεσίας (ή υποκείμενες σε διαφορετικούς όρους
μισθωτηρίων ή λοιπών συμβολαίων), οι οποίες έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να απεικονίζουν αυτές τις
διαφορές. ii) Πρόσφατες τιμές παρόμοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές, αναπροσαρμοσμένες έτσι ώστε
να απεικονίζονται οποιεσδήποτε μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες που έλαβαν χώρα από την ημερομηνία
που έγιναν οι αντίστοιχες συναλλαγές σε εκείνες τις τιμές, και iii) Προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές,
βασισμένες σε αξιόπιστες εκτιμήσεις μελλοντικών ταμειακών ροών, που πηγάζουν από τους όρους των εν ισχύ
μισθωτηρίων και άλλων συμβολαίων και (όπου είναι εφικτό) από εξωτερικά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιμές
ενοικίασης παρεμφερών ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση, με χρήση προεξοφλητικών επιτοκίων
που απεικονίζουν την τρέχουσα αξιολόγηση της αγοράς αναφορικά με την αβεβαιότητα για το ύψος και την
χρονική στιγμή εμφάνισης αυτών των ταμειακών ροών.
Εκτίμηση εύλογης αξίας των συμμετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις: Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας των
θυγατρικών οι οποίες είναι μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο και συνεπώς δεν υπάρχουν δημοσιευμένες τιμές
αγοράς, απαιτεί τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών εκτίμησης. Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας τους
απαιτεί διαφόρων ειδών εκτιμήσεις. Οι σημαντικότερες αφορούν στην εκτίμηση των μελλοντικών προοπτικών
κερδοφορίας των επιχειρήσεων αυτών καθώς σε κατάλληλο προεξοφλητικό παράγοντα.
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις: Ο Όμιλος και η Εταιρεία εξετάζει τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της
ως προς τις ενδείξεις της ανακτησιμότητάς τους. Τέτοιες ενδείξεις περιλαμβάνουν το ιστορικό αποπληρωμής
από τον πελάτη και τη συνολική οικονομική κατάσταση του. Εάν υπάρχουν ενδείξεις μη ανακτησιμότητας,
υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και σχηματίζεται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες. Το ποσό της
πρόβλεψης αναγνωρίζεται μέσω των αποτελεσμάτων. Η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η
μεθοδολογία και οι ισχυρισμοί για τον υπολογισμό της πρόβλεψης εξετάζονται τακτικά και προσαρμόζονται
αναλόγως.
Φόρος Εισοδήματος: Σημαντική κρίση απαιτείται για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για το φόρο
εισοδήματος. Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου
είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν
υποχρεώσεις για αναμενόμενες διαφορές φορολογικού ελέγχου βάσει εκτιμήσεων για το κατά πόσο θα
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προκύψουν επιπρόσθετοι οφειλόμενοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων
διαφέρει από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος
και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου στην οποία έγινε ο προσδιορισμός.
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6.

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι Ενσώματες Ακινητοποιήσεις του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε Ευρώ / Ο ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα

Κτήρια

Έπιπλα και
Μεταφορικά λοιπός
Μηχανήματα
Μέσα
εξοπλισμός

Σύνολο

Υπόλοιπο την 01.01.2018

687.842,88 3.287.444,43 3.939.291,45

Αξία κτήσης την 01.01.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αξία κτήσης την 31.12.2018

687.842,88 3.962.333,53 5.369.223,23 714.534,75 238.682,68 10.972.617,07
31.526,56
800,00
19.416,25
0,00 20.740,12
72.482,93
0,00
0,00
(66.860,91) (20.265,89) (5.619,34)
(92.746,14)
719.369,44 3.963.133,53 5.321.778,57 694.268,86 253.803,46 10.952.353,86

Αποσβέσεις την 01.01.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αποσβέσεις την 31.12.2018

0,00
0,00
0,00
0,00

166.527,45

34.709,48

8.115.815,69

674.889,10 1.429.931,78 548.007,30 203.973,20 2.856.801,38
127.004,23 279.991,42
92.888,08 26.058,05
525.941,78
0,00
(33.446,96) (15.593,93) (4.544,65)
(53.585,54)
801.893,33 1.676.476,24 625.301,45 225.486,60 3.329.157,62

Υπόλοιπο την 31.12.2018

719.369,44 3.161.240,20 3.645.302,33

Αξία κτήσης την 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου
Αναπροσαρμογή αξίας
Μειώσεις περιόδου
Αξία κτήσης την 31.12.2019

719.369,44 3.963.133,53 5.321.778,57 694.268,86 253.803,46 10.952.353,86
136.112,71 505.549,19 176.612,97
6.197,20 34.667,85
859.139,92
3.722,49
38.164,23 (704.044,60)
0,00
0,00
(662.157,88)
(148.698,37) (323.960,15) (85.430,00) (46.162,14)
0,00
(604.250,66)
710.506,27 4.182.886,80 4.708.916,94 654.303,92 288.471,31 10.545.085,24

Αποσβέσεις την 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αποσβέσεις την 31.12.2019
Υπόλοιπο την 31.12.2019

0,00
0,00
0,00
0,00

68.967,41

28.316,86

801.893,33 1.676.476,24 625.301,45 225.486,60
122.225,09 276.693,86
62.325,99 12.046,41
(62.861,78) (81.578,06) (46.162,14)
0,00
861.256,64 1.871.592,04 641.465,30 237.533,01

710.506,27 3.321.630,16 2.837.324,90

12.838,62

50.938,30

7.623.196,24

3.329.157,62
473.291,35
(190.601,98)
3.611.846,99
6.933.238,25

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις
υποθηκών από συνεργαζόμενες με τις εταιρείες του Ομίλου Τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού €
8.736.408,65 και συνολικού ποσού € 11.576.408,65 αντίστοιχα, για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
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Οι Ενσώματες Ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε Ευρώ / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οικόπεδα

Κτήρια

Έπιπλα και
Μεταφορικά λοιπός
Μηχανήματα
Μέσα εξοπλισμός

Σύνολο

Υπόλοιπο την 01.01.2018

419.475,88

609.624,95 1.752.178,32 162.913,27

Αξία κτήσης την 01.01.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αξία κτήσης την 31.12.2018

419.475,88
0,00
0,00
419.475,88

747.572,92 2.761.986,77 708.151,42 47.065,05 4.684.252,04
0,00
1.666,86
0,00 13.932,63
15.599,49
0,00 (66.242,66) (20.265,89)
0,00
(86.508,55)
747.572,92 2.697.410,97 687.885,53 60.997,68 4.613.342,98

Αποσβέσεις την 01.01.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αποσβέσεις την 31.12.2018

0,00
0,00
0,00
0,00

137.947,97 1.009.808,45 545.238,15 46.862,27 1.739.856,84
21.184,98 180.238,97 92.253,69 13.932,00
307.609,64
0,00 (32.828,68) (15.593,93)
0,00
(48.422,61)
159.132,95 1.157.218,74 621.897,91 60.794,27 1.999.043,87

202,78 2.944.395,20

Υπόλοιπο την 31.12.2018

419.475,88

Αξία κτήσης την 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου
Αναπροσαρμογή αξίας
Μειώσεις περιόδου
Αξία κτήσης την 31.12.2019

419.475,88 747.572,92 2.697.410,97 687.885,53 60.997,68 4.613.342,98
0,00
0,00
82.569,87
4.000,00 6.296,05
92.865,92
3.722,49
38.164,23 (704.044,60)
0,00
0,00 (662.157,88)
(148.698,37) (323.960,15) (85.430,00) (46.162,14)
0,00 (604.250,66)
274.500,00 461.777,00 1.990.506,24 645.723,39 67.293,73 3.439.800,36

Αποσβέσεις την 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αποσβέσεις την 31.12.2019
Υπόλοιπο την 31.12.2019

0,00
0,00
0,00
0,00
274.500,00

588.439,97 1.540.192,23

65.987,62

203,41 2.614.299,11

159.132,95 1.157.218,74 621.897,91 60.794,27 1.999.043,87
17.205,83 175.425,23 61.631,60 6.295,81
260.558,47
(62.861,78) (81.578,06) (46.162,14)
0,00 (190.601,98)
113.477,00 1.251.065,91 637.367,37 67.090,08 2.069.000,36
348.300,00

739.440,33

8.356,02

203,65 1.370.800,00
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7.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Η κίνηση των επενδύσεων σε ακίνητα έχει ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Επενδύσεις σε ακίνητα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Μεταβολή εύλογης αξίας
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

5.344.925,65

5.486.697,39

5.344.925,65

5.486.697,39

0,00

0,00

0,00

0,00

(2.490.397,07)

(141.771,74)

(2.490.397,07)

(141.771,74)

622.671,42

0,00

622.671,42

0,00

3.477.200,00

5.344.925,65

3.477.200,00

5.344.925,65

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση 3.4 ανωτέρω, οι Επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται σε εύλογη
αξία. Για την εκτίμηση της εύλογης αξίας χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητος πιστοποιημένος εκτιμητής.
Η μεθοδολογία αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε αφορά στις παρακάτω τρεις διεθνώς αναγνωρισμένες
προσεγγίσεις αξίας:




8.

Η Προσέγγιση της Αγοράς (Comparable Method of Valuation)
Η Προσέγγιση του Κόστους (Cost of Construction Method of Valuation)
Η Προσέγγιση της Προσόδου (Profit Method of Valuation),

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων

Τα Δικαιώματα Χρήσης αναλύονται ως εξής:

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών
στοιχείων

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

0,00

0,00

Αποσβέσεις Δικ. Χρήσης περιόδου 2019

49.838,49
0,00
(4.530,77)

0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο την 31.12.2019

45.307,71

0,00

Υπόλοιπο την 01.01.2019
Αρχική αναγνώριση σύμφωνα με ΔΠΧΑ 16
Προσθήκες Δικ. Χρήσης περιόδου 2019

9.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε λογισμικά προγράμματα.
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10.

Επενδύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις

Οι Επενδύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Επενδύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Λοιπές επιχειρήσεις

0,00
99.100,00
99.100,00

0,00
99.100,00
99.100,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
2.076.124,96
98.100,00
2.174.224,96

2.576.124,96
98.100,00
2.674.224,96

Περεταίρω πληροφορίες για τις επενδύσεις σε Θυγατρικές παρατίθενται:

Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

%
Συμμετ
οχής

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΗΛΕΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.

47,20%
32,41%

Κόστος
κτήσης

Έυλογη Αξία
31.12.2019

Έυλογη Αξία
31.12.2018

95.352,85
731.377,13
826.729,98

526.027,40
1.550.097,56
2.076.124,96

526.027,40
2.050.097,56
2.576.124,96

Όπως αναφέρεται στην σημείωση 3.1 οι θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιμώνται στις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας στην εύλογη αξία. Η διαφορά που προκύπτει από την αποτίμηση στην
εύλογη αξία καταχωρείται σε ειδικό αποθεματικό στην καθαρή θέση των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.
Σημειώνεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν επηρεάζονται από την αποτίμηση στην εύλογη
αξία.
Η Αποτίμηση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς
Για τη διαμόρφωση του τελικού συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε η κοινώς αποδεκτή μεθοδολογία
αποτίμησης Προεξόφληση Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow) .
Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως σε εργασίες αποτίμησης εταιρειών, καθώς τα αποτελέσματα
αυτής αντικατοπτρίζουν την προοπτική μιας επιχείρησης βάσει των επιχειρηματικών προβλέψεων της διοίκησης
αυτής. Η αποτίμηση της εταιρείας πραγματοποιείται «ως έχει» (on as is basis) και με βάση τη σημερινή της
λειτουργία (going concern). Η μέθοδος βασίζεται στην προεξόφληση των καθαρών (ελεύθερων) μελλοντικών
λειτουργικών χρηματικών ροών της εταιρείας με σκοπό να υπολογισθεί η αξία που έχει για τους μετόχους της,
θεωρώντας την εταιρεία ως μια δυναμική λειτουργική οντότητα. Οι χρηματικές ροές που προέρχονται από τη
λειτουργία της επιχείρησης, υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των ταμειακών εισροών αφαιρουμένων των
ταμειακών εκροών, έχοντας λάβει υπόψη τις εκροές που αφορούν στην καταβολή φόρου, στη χρηματοδότηση
του κεφαλαίου κίνησης, καθώς και στις επενδυτικές ανάγκες της εταιρείας.
Για την εφαρμογή της μεθόδου απαιτείται:
 Εκτίμηση των ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας για συγκεκριμένη περίοδο προβλέψεων
(συνήθως 5 χρόνια),
 Εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας (Terminal value) της εταιρείας, η οποία αφορά στην αξία της
εταιρείας στο διηνεκές μετά το πέρας της περιόδου προβλέψεων ταμειακών ροών με παραδοχή ομαλών
ταμειακών ροών και επενδύσεων, και
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Εκτίμηση του επιτοκίου προεξόφλησης των ταμειακών ροών της εταιρείας, που αντικατοπτρίζει το
κόστος ευκαιρίας που αντιπροσωπεύει τη μέση αναμενόμενη απόδοση των χρηματοδοτών της
εταιρείας.
Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής ανά θυγατρική Εταιρεία:
 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΗΛΕΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.: Προεξοφλητικό επιτόκιο (WACC) 9,79% και ρυθμός αύξησης στο
διηνεκές 1%
 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.: Προεξοφλητικό επιτόκιο (WACC) 9,21% και ρυθμός αύξησης στο διηνεκές 1%
Οι Επενδύσεις σε Λοιπές επιχειρήσεις αναλύονται:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επενδύσεις σε Λοιπές επιχειρήσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κ/Ξ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ -ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ
Κ/ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
Κ/Ξ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ-ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ
Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΑΤΕ-ΕΡΜΩΝ ΑΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
Κ/Ξ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ
Κ/Ξ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ -ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ
Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ-ΑΕΤΕΘ ΑΕ
ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ ΑΕ
ΚΞ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ
Κ/Ξ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ-ΑΕΤΕΘ ΑΕ

11.

%
Συμμετοχής
70%
50%
40%
15%
30%
90%
70%
25%
3,46%
50%
70%

31.12.2019

56.000,00
25.000,00
400,00
1.500,00
4.500,00
900,00
2.100,00
3.000,00
1.200,00
2.800,00
700,00
98.100,00

31.12.2018

56.000,00
25.000,00
400,00
1.500,00
4.500,00
900,00
2.100,00
3.000,00
1.200,00
2.800,00
700,00
98.100,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα
συμψηφισμένα ποσά, αναλύονται παρακάτω:
Όμιλος
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις /
Κατάσταση
31.12.2018 αποτελεσμάτων
31.12.2019
(υποχρεώσεις)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ / Ο ΟΜΙΛΟΣ
έσοδο / (έξοδο)
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Φορολογικές ζημίες
Λογιστικός χειρισμός μισθώσεων Δ.Π.Χ.Α. 16
Λοιπά

(1.238.554,40)
(296.585,13)
1.600.214,76
27.299,87
2.605,44
0,00
0,00
(6.343,31)
88.637,23

300.316,94
(50.886,90)
(3.952,98)
(5.596,20)
(2.500,00)
113.720,82
2.095,97
2.319,20
355.516,85

(938.237,46)
(347.472,03)
1.596.261,78
21.703,67
105,43
113.720,82
2.095,97
(4.024,11)
444.154,07
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Εταιρεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις /
(υποχρεώσεις)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Φορολογικές ζημίες
Λοιπά

12.

31.12.2018

(312.831,68)
(296.585,13)
1.600.214,76
21.053,24
2.605,34
0,00
1.014.456,53

Κατάσταση
αποτελεσμάτων
έσοδο / (έξοδο)
304.378,38
(50.886,90)
(3.952,98)
(5.490,00)
(2.500,00)
113.720,82
355.269,32

31.12.2019

(8.453,30)
(347.472,03)
1.596.261,78
15.563,24
105,33
113.720,82
1.369.725,85

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται:

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Προκαταβολές για αγορά παγίων
Δοσμένες εγγυήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018
674.391,37

773.950,23

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
285.000,00

285.000,00

15.893,19

15.893,19

7.767,89

7.767,89

690.284,56

789.843,42

292.767,89

292.767,89

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται προκαταβολές ποσού € 285.000,00 που έχουν δοθεί από την
Εταιρεία για αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, με σύναψη προσυμφώνων με μέλη της Διοίκησης και
μετόχους της Εταιρείας. Το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2021 αναμένεται η σύναψη των οριστικών
συμβολαίων.

13.

Αποθέματα

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Αποθέματα
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Αναλώσιμα υλικά

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

0,00

3.543,56

0,00

3.543,56

523.177,65

422.521,02

0,00

0,00

240.798,75

214.336,68

240.798,75

214.336,68

1.236.646,14

279.574,77

759.699,22

102.115,94

0,00

8.791,33

0,00

5.169,72

2.000.622,54

928.767,36

1.000.497,97

325.165,90
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14.

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Οι Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

15.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

3.385.678,44
367.122,06
60.367,14
1.800.430,15
387.114,53
102.001,69

3.141.657,11
8.000,00
60.367,14
1.563.020,37
347.904,70
102.001,69

3.934.223,55
413.098,17
60.367,14
1.978.430,15
347.904,70
102.001,69

3.390.673,11
32.220,78
60.367,14
1.563.020,37
347.904,70
102.001,69

(5.084.963,67) (4.928.336,54) (4.720.926,76) (4.690.926,76)
1.017.750,34 1.907.688,86
502.024,25
805.261,03

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Τα Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

2.451.933,53
4.235.552,76

2.468.978,53
3.587.978,62

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις
Λοιποί Χρεώστες διάφοροι
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Μετοχές
Λοιπά χρεόγραφα

16.

2.467.567,84
4.141.492,95

2.467.567,84
3.422.942,04

(3.014.350,33) (2.614.350,33) (3.014.350,33) (2.614.350,33)
3.673.135,96

3.994.710,46

3.042.606,82

3.276.159,55

11.476,50
54.765,00

11.476,50
54.765,00

11.476,50
54.765,00

11.476,50
54.765,00

3.739.377,46

4.060.951,96

3.108.848,32

3.342.401,05

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών αναλύονται ως εξής:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

71.430,65
198.919,83

216.000,05
245.627,64

35.067,12
29.159,40

3.836,50
6.556,83

270.350,48

461.627,69

64.226,52

10.393,33

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών είναι σε Ευρώ.
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17.

Μετοχικό κεφάλαιο

Παρατίθεται ανάλυση του ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής Εταιρείας:

Μετοχικό κεφάλαιο
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υπόλοιπο 1.1.2018
Μεταβολές χρήσης 2018
Υπόλοιπο 31.12.2018
Μεταβολές χρήσης 2019
Υπόλοιπο 31.12.2019

18.

Αριθμός
Μετοχών

Ονομαστική
Αξία

Μετοχικό
Κεφάλαιο

0,80
0,00
0,80
0,00
0,80

3.744.677,60
0,00
3.744.677,60
0,00
3.744.677,60

4.680.847
0
4.680.847
0
4.680.847

Αποθεματικά

Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται:

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

Αποθεματικά εύλογης αξίας παγίων
Αποθεματικά εύλογης αξίας συμμετοχών
Τακτικό αποθεματικό
Λοιπά αποθεματικά

3.076.634,52
0,00
576.542,64
692.053,94

3.571.415,89
0,00
576.542,64
2.390.240,88

2.777.241,40
1.249.394,98
488.410,96
688.312,49

3.439.399,28
1.749.394,98
488.410,96
2.239.254,21

4.345.231,11

6.538.199,41

5.203.359,83

7.916.459,43

Αποθεματικά

19.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Οι Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται:

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Τραπεζικά Δάνεια

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019

31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019

31.12.2018

7.383.055,28

4.472.772,37

6.248.394,93

4.472.772,37

7.383.055,28

4.472.772,37

6.248.394,93

4.472.772,37

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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20.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από μισθώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υποχρεώσεις από μισθώσεις ως Δ.Π.Χ.Α. 16

31.12.2019

31.12.2018

46.330,41
46.330,41

0,00
0,00

31.12.2019

31.12.2018

0,00
0,00

0,00
0,00

Ελάχιστα Καταβλητέα Μισθώματα
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Μετά από 5 έτη
Πληρωμές μισθωμάτων χρηματοδοτικής
μίσθωσης
Μείον:
Μελλοντικά χρηματοοικονομικά έξοδα
Παρούσα αξία μισθωμάτων χρηματοδοτικής
μίσθωσης

21.

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

6.000,00
24.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

(13.669,59)

0,00

0,00

0,00

46.330,41

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων υπολογίζεται με βάση τον μισθό, τα έτη
υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που
παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε
περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας
απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και
συνιστούν προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. Η Εταιρεία
χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε χρήση με αντίστοιχη αύξηση της σχετικής
αναλογιστικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε
περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Μεταβολή χρήσης
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
109.199,45
(18.767,47)
90.431,98

31.12.2018
105.387,95
3.811,50
109.199,45

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019

31.12.2018

84.212,95
(19.366,11)
64.846,84

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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22.

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ληφθείσες εγγυήσεις από μισθωτές
Ρύθμιση ασφαλιστικών υποχρεώσεων

23.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

6.570,42
207.000,35

6.940,42
184.138,66

6.570,42
207.000,35

6.940,42
184.138,66

213.570,77

191.079,08

213.570,77

191.079,08

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σε Προμηθευτές και οι Λοιπές Υποχρεώσεις αναλύονται ως
ακολούθως:

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Γραμμάτια πληρωτέα

2.147.591,47
630.754,46
0,00

2.743.947,13
326.985,34
0,00

1.139.018,56
18.389,19
0,00

1.401.626,99
25.564,07
3.779,46

2.778.345,93

3.070.932,47

1.157.407,75

1.430.970,52

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

24.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Τραπεζικά Δάνεια

1.747.064,08

4.381.000,88

1.609.063,97

3.146.152,05

1.747.064,08

4.381.000,88

1.609.063,97

3.146.152,05

25.

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υποχρεώσεις από Φ.Π.Α.
Φόροι αμοιβών προσωπικού και τρίτων
Φόρος εισοδήματος
Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

52.511,91
25.317,64
0,00
104.363,65

125.131,55
18.127,61
371.844,84
204.579,32

44.800,84
6.382,15
0,00
39.497,68

119.960,73
10.240,41
0,00
56.985,22

182.193,20

719.683,32

90.680,67

187.186,36

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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26.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

Προκαταβολές πελάτων
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Λοιπές υποχρεώσεις

369.582,58
177.831,40
18.729,51
1.352.913,69

293.485,71
145.497,14
10.504,16
2.883.271,04

369.582,58
76.417,07
18.729,51
1.180.663,81

293.485,71
90.289,26
9.079,51
2.561.650,71

1.919.057,18

3.332.758,05

1.645.392,97

2.954.505,19

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

27.

Πωλήσεις

Οι Πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Έσοδα από κατασκευαστικά έργα
Πωλήσεις προϊόντων
Παροχή υπηρεσιών

28.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

1.215.220,06
3.267.126,02
712.431,22
5.194.777,30

1.565.642,90
7.506.610,26
926.341,94
9.998.595,10

1.528.812,96 1.565.642,90
353.650,39
739.075,07
207.296,62
552.424,91
2.089.759,97 2.857.142,88

Κόστος πωληθέντων / έξοδα διοίκησης / έξοδα διάθεσης

Παρατίθεται ανάλυση των εξόδων κατά λειτουργία:

Έξοδα κατά Λειτουργία
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

3.971.297,09 7.967.845,35
935.535,20 3.902.541,01
602.380,99
685.456,57
5.509.213,29 12.555.842,93

1.953.109,88 2.612.505,96
631.194,41 3.446.447,78
331.369,31
395.676,86
2.915.673,59 6.454.630,60

Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση των εξόδων κατά είδος:

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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Έξοδα κατά είδος
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων

29.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

1.253.735,96 1.515.326,66
380.464,69
425.932,82
335.883,97
488.581,73
171.726,48
155.173,08
301.589,67 1.205.633,53
604.590,57
677.457,02
492.669,49 3.328.494,48
1.968.552,46 4.759.243,61
5.509.213,29 12.555.842,93

608.247,61
686.349,82
307.259,45
378.987,32
137.839,56
131.115,04
106.218,63
126.334,55
62.950,28
55.791,58
378.744,85
450.314,79
430.000,00 3.324.682,98
884.413,21 1.301.054,52
2.915.673,59 6.454.630,60

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Τα Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως ακολούθως:

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Επιχορηγήσεις δαπανών
Έσοδα από ενοίκια
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων
Λοιπά έσοδα

30.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018
4.907,47
185.747,63
622.671,42
703.517,12
1.516.843,64

17.239,81
160.466,18
0,00
348.049,58
525.755,57

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
4.907,47
185.747,63
622.671,42
700.948,64
1.514.275,16

17.239,81
160.466,18
0,00
342.048,47
519.754,46

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως ακολούθως:

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ζημίες από πώληση παγίων
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Λοιπά έξοδα

31.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018
2.460,00
25.436,63
1.267.992,45
1.295.889,08

34.233,83
24.152,44
42.407,19
100.793,46

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
2.460,00
0,00
1.240.655,27
1.243.115,27

34.233,83
24.152,44
32.313,22
90.699,49

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Τα Χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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Χρηματοοικονομικά έσοδα
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών
Πιστωτικοί τόκοι λοιπών απαιτήσεων
Έσοδα από συμμετοχές

32.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018
3,75
36.296,44
1.605,57
37.905,76

19,92
36.319,58
8.794,79
45.134,29

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
0,27
36.296,44
15.765,57
52.062,28

14,02
36.296,44
8.794,79
45.105,25

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τα Χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Χρεωστικοί τόκοι δανείων
Τόκοι μισθώσεων IFRS 16
Λοιπά τραπεζικά έξοδα

33.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018
356.923,63
2.491,92
36.760,89
396.176,44

402.122,33
0,00
41.413,22
443.535,55

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
314.385,87
0,00
32.936,43
347.322,30

364.545,77
0,00
40.134,58
404.680,35

Φόρος εισοδήματος

Η ανάλυση του Φόρου Εισοδήματος στα Αποτελέσματα έχει ως ακολούθως:

Φόρος εισοδήματος
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο / (έξοδο)
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018
(121.204,85)
355.516,85
234.312,00

(147.900,91)
933.004,45
785.103,54

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
0,00
355.269,32
355.269,32

0,00
808.761,48
808.761,48

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 εκκρεμείς έως ότου οι
φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, και με βάση τους
ελέγχους αυτούς, θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν έχει
σημαντική επίδραση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 24% και στις 31
Δεκεμβρίου 2018 ήταν 29%.

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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34.

Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεμένα μέρη

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεμένα μέρη, και τα ανώτατα στελέχη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24
αναλύονται ως ακολούθως:
Χρήση 2019
Συνδεδεμένη Εταιρεία

Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΗΛΕΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.

48.389,52
321.451,65
369.841,17

Αγορές
αγαθών και
υπηρεσιών
0,00
118,02
118,02

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

17.045,00
110.290,42
127.335,42

0,00
0,00
0,00

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

0,00
87.780,00
87.780,00

0,00
0,00
0,00

Χρήση 2018
Συνδεδεμένη Εταιρεία

Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΗΛΕΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.

5.250,00
69.070,59
74.320,59

Αγορές
αγαθών και
υπηρεσιών
0,00
411,58
411,58

Οι Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2019 ανήλθαν σε ποσό Ευρώ 36.000,00
περίπου, ενώ οι αντίστοιχες της χρήσης 2019 για τα μέλη όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών του
Ομίλου ανήλθαν σε ποσό € 116.000,00 περίπου.

35.

Δεσμεύσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
35.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες να επηρεάζουν ουσιωδώς τις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

35.2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
35.2.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Για τις χρήσεις 2014-2018, η εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013
όπως ισχύει.
Για τη χρήση 2019 οι φορολογικές υποχρεώσεις, της μητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής «ΙΔΙΩΤΙΚΑ
Κ.Τ.Ε.Ο. ΗΛΕΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δεν έχουν ελεγχθεί, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί
οριστικές για τη χρήση αυτή. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν αναμένονται σημαντικές
επιβαρύνσεις για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση.
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35.2.2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν.

36.

Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν τις εταιρείες
του Ομίλου, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
πλην περίπτωσης της πανδημίας, όπως αναλύεται κάτωθι:
Η εκτίμηση της επίδρασης του Covid-19
Η ταχεία εξάπλωση του Covid-19, καθώς και η κήρυξη πανδημίας τον Μάρτιο του 2020 από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Π.Ο.Υ.) έχουν δημιουργήσει σημαντικά θέματα στην παγκόσμια οικονομία
αλλά και στην οικονομία της κάθε χώρας ξεχωριστά. Η χώρα μας κινήθηκε με προσεκτικό σχεδιασμό,
επιτυγχάνοντας έως σήμερα τον περιορισμό της διασποράς του ιού.
Πλήθος επιχειρήσεων ανέστειλαν την λειτουργία τους, ενώ εξίσου σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων
επλήγη σημαντικά με κάθετη πτώση της δραστηριότητας και του κύκλου εργασιών τους στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Η διοίκηση του Ομίλου έλαβε μια σειρά μέτρων για την έγκαιρη εκτίμηση του κινδύνου με στόχο την
θωράκιση του ομίλου και την διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της δραστηριότητας του.
Η στρατηγική του Ομίλου όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον Covid-19 εστιάζεται
στα εξής:
Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, πελατών και συνεργατών
Για την προστασία της υγείας & ασφάλειας τόσο του προσωπικού του όσο και των συνεργατών του, ο
όμιλος προχώρησε στην λήψη μιας σειράς μέτρων τα οποία συνοψίζονται στα εξής:
•
Οργάνωση και ενθάρρυνση εργασίας από το σπίτι όπου αυτό είναι εφικτό, και εφαρμογή
τηλεδιασκέψεων μέσω της παροχής κατάλληλου εξοπλισμού Η/Υ και υποστήριξης αυτής από την
αρμόδια υπηρεσία.
Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόστηκε τόσο για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των αναληφθεισών
αναθέσεων, οι οποίες ήταν σε εξέλιξη όσο και για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των διοικητικών
λειτουργιών της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε ο προσωρινός περιορισμός όλων των
εταιρικών συναντήσεων και αντικατάσταση τους, στο μέτρο του δυνατού, με τηλεδιασκέψεις.
•
Παροχή και τοποθέτηση ατομικών μέσων προστασίας και υγιεινής σε εμφανή σημεία των
εταιριών του ομίλου (προστατευτικές μάσκες, αντισηπτικά υγρά), εφαρμογή μέτρου απολύμανσης
χεριών και θερμομέτρησης κατά την είσοδο του προσωπικού στους χώρους εργασίας.
•
Τακτική απολύμανση των εγκαταστάσεων της εταιρίας από εξειδικευμένα συνεργεία
απολυμάνσεων.
Αν και, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας ανάλυσης, οι επιπτώσεις της πανδημίας στην
επιχειρηματική μας δραστηριότητα είναι ελάχιστες, ως προς την παγκόσμια ύφεση, που θα βιώσουμε ως
αποτέλεσμα της νόσου Covid-19, δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί το μέγεθος και οι πιθανές επιπτώσεις.
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Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει των δυσκολιών που έχουν
δημιουργηθεί από την πανδημία του COVID 19 και να συνεχίσει απρόσκοπτα την δραστηριότητα της στο
προσεχές μέλλον.

Πύργος Ηλείας, 20 Αυγούστου 2020
Για την «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου

Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος

Παναγούλης Βασίλειος

Ιωάννα Παναγούλη

Α.Δ.Τ. ΑΒ387619

Α.Δ.Τ. ΑΒ 763336

ΑΡ.ΑΔ. 79551, Α΄ ΤΑΞΗ

Ετήσιες Ενοποιημένες και Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

53

