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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BASF ΕΛΛΑΣ 
ΑΒΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας, τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία») για τη χρήση από 
1/1/2019 έως 31/12/2019 με τις παρατηρήσεις πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 
 

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία βελτίωσε τα 
αποτελέσματά της. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μια αύξηση της τάξης του 17,08% 
περίπου, με ταυτόχρονη αύξηση των αποτελεσμάτων προ φόρων έναντι της προηγούμενης χρήσης κατά 
125,16%. Και οι δύο βασικοί κλάδοι δραστηριοτήτων της Εταιρείας, δηλαδή η εισαγωγή και εμπορία 
προϊόντων φυτοπροστασίας  και η  αντιπροσώπευση των υπολοίπων δραστηριοτήτων του Ομίλου στην 
Ελλάδα, παρουσίασαν αύξηση κύκλου εργασιών.  

Η Εταιρεία μας, ως μέλος πολυεθνικού ομίλου και σε εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, 
υποχρεώθηκε στην εκ νέου σύνταξη φακέλου πιστοποίησης της πολιτικής ενδοομιλικών χρεώσεων και 
την εφαρμογή της αρχής ίσων αποστάσεων για το 2019. Επίσης, με βάση τον Ν. 4174/2013, η Εταιρεία 
μας ανέθεσε στους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές της, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., την έκδοση 
Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2019 βάσει των διατάξεων του άρθρου 65Α παρ. 1 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.  

 

Στη διάρκεια του 2019 η Εταιρεία προχώρησε στις σχετικές λογιστικές εγγραφές σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες τροποποιημένες διατάξεις του  IFRS 16 (Δ.Π.Χ.Α. 16) ) σχετικά με την χρηματοοικονομική 
απεικόνιση των  μισθώσεων. Επίσης, η Εταιρεία μας προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει έναν αριθμό 
επικείμενων φορολογικών και νομικών απαιτήσεων (DAC 6, e-books, κλπ.) 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε κατά το 2019 σε Ευρώ 51.133 χιλ. έναντι Ευρώ 43.672 χιλ. 
για το 2018. Η Εταιρεία μας κατέγραψε κατά το 2019 κέρδη προ φόρων ύψους Ευρώ 2.865 χιλ. έναντι 
κερδών ύψους Ευρώ 1.272 χιλ. για το 2018. 

 

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που παρατηρείται κατά τους πρώτους μήνες του 2020 και 
σχετίζεται με την πανδημία COVID-19, η Eταιρεία μας εξακολουθεί να βελτιώνει τα αποτελέσματά της 
σε σχέση με το 2019. Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πλήρως την 
συνολική επίδραση της οικονομικής κρίσης για το σύνολο του οικονομικού έτους, αλλά κατά την άποψή 
μας αυτή θα είναι περιορισμένη. 

Η Εταιρεία μας θα αναλάβει από την 1η Οκτωβρίου 2020 την εισαγωγή και εμπορία μιας εκτενούς 
γκάμας προϊόντων του BASF Group στην Ελληνική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία μας θα 
προβεί σε μία σειρά απαραίτητων ενεργειών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αλλαγή καταστατικού 
και η έκδοση αδειών εμπορίας και διακίνησης διαφόρων κατηγοριών υλικών. 



BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 

5 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, εκτιμούμε ότι τα αποτελέσματα του έτους θα διαμορφωθούν σε 
υψηλότερα επίπεδα από αυτά του 2019. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το σύνολο ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 45.708 χιλ. έναντι 
Ευρώ 42.996 χιλ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και κατανέμεται ως εξής: 

 

σε χιλ. ευρώ         
Περιγραφή 31.12.2019 % 31.12.2018 % 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 5.305   11,61% 4.907   11,41% 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 40.403   88,39% 38.089   88,59% 
ΣΥΝΟΛΟ 45.708   100,00% 42.996   100,00% 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

1. ΠΑΓΙO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1. Οικόπεδο στηv Α' Ζώvη ΒI.ΠΕ Θεσσσαλοvίκης-Σίνδου, συνολικής αξίας κτήσης ποσού Ευρώ 
111 χιλ., 

2. Γραφεία στο οικόπεδο της ΒIΠΕΘ, έργα διαμόρφωσης τους και τεχνικά έργα εξυπηρέτησης 
μεταφορών στη ΒIΠΕΘ αναπόσβεστης αξίας ποσού Ευρώ 708 χιλ. καθώς γραφεία και έργα 
διαμόρφωσης στο Μαρούσι αναπόσβεστης αξίας ποσού Ευρώ 588 χιλ. 

3. Μηχανήματα  και έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό, αναπόσβεστης αξίας ποσού Ευρώ 255 χιλ. Ευρώ 
και Ευρώ 230 χιλ., αντίστοιχα. 

4. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση συνολικής αξίας ποσού Ευρώ 75 χιλ.  

 

2. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού Ευρώ 1.679 χιλ. 

 

3. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνει εγγυήσεις ενοικίων ποσού Ευρώ 46 χιλ. 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Αποθέματα, που αφορούν εμπορεύματα αξίας Ευρώ 5.906 χιλ., προϊόντα αξίας Ευρώ 2.778 χιλ., 
πρώτες & βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας αξίας Ευρώ 3.105 χιλ. και αγορές υπό 
παραλαβή Ευρώ 785 χιλ. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου (weighted average) και δεν υπερβαίνει την καθαρή 
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ρευστοποιήσιμη αξία κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Η 
Εταιρεία έχει σχηματισμένη πρόβλεψη ποσού Ευρώ 362 χιλ., που αφορά ακατάλληλα αποθέματα 
προς καταστροφή. 

2. Απαιτήσεις συνολικής αξίας Ευρώ 13.492 χιλ., βραχυπρόθεσμης λήξης, που περιλαμβάνουν: 

• Εμπορικές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 12.697 χιλ.,  

• Προκαταβολές ποσού Ευρώ 6 χιλ., 

• Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και λοιποί χρεώστες ποσού Ευρώ 100 χιλ.,  

• Έξοδα επομένων χρήσεων ποσού Ευρώ 198 χιλ., 

• Απαιτήσεις από ΦΠΑ ποσού Ευρώ 440 χιλ. 

• Απαιτήσεις από λοιπούς παρακρατούμενους φόρους ποσού Ευρώ 52 χιλ. 

3. Διαθέσιμα Ευρώ 14.697 χιλ., που αφορούν καταθέσεις όψεως σε: HSBC, ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
και DEUTCHE Bank, ποσών Ευρώ 13.713 χιλ., Ευρώ 379 χιλ., Ευρώ 18 χιλ. και Ευρώ 587 χιλ. 
αντίστοιχα. 

 

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ανέρχεται σε Ευρώ 8.798.584,90 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν διαιρεμέvo σε 3.002.930 
ανώνυμες μετοχές αξίας Ευρώ 2,93 εκάστη κατεχόμενες από την BASF SOCIETAS EUROPAEA, με 
έδρα τη Γερμανία. 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Περιλαμβάνουν προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους ποσού Ευρώ 4.356 χιλ. και υποχρεώσεις από 
μισθώσεις ποσού Ευρώ 486 χιλ.. 
 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡOΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα δανείων, πλέον δουλευμένων τόκων, που είχε συνάψει η Εταιρεία με την 
μητρική της, ποσού Ευρώ 17 χιλ.  
 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνουν υποχρεώσεις από εμπορικές συναλλαγές ποσού Ευρώ 27.908 χιλ., υποχρεώσεις σε 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης ποσού Ευρώ 230 χιλ., πιστωτικά υπόλοιπα πελατών ποσού Ευρώ 730 
χιλ., πιστωτές διάφοροι ποσού Ευρώ 33 χιλ. και δουλευμένα έξοδα ποσού Ευρώ 505 χιλ.. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις ποσού Ευρώ 466 χιλ.. 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της Εταιρείας ποσού Ευρώ 50 χιλ. αφορούν υποχρεώσεις της 
Εταιρείας που προκύπτουν από την διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας του κλάδου εμπορίας και 
παραγωγής χημικών κατασκευών. 
 

4. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
1. Αναλογία κεφαλαίων σε κυκλοφοριακό ενεργητικό             
    31.12.2019   31.12.2018 

Κυκλοφορούν ενεργητικό   40.402.612,66 = 88,39%   38.089.402,26 = 88,59% Σύνολο ενεργητικού   45.707.965,38   42.996.067,60 
                  

2. Οικονομική αυτάρκεια                 
    31.12.2019   31.12.2018 

Ίδια κεφάλαια   10.457.386,86 = 29,67%   8.770.047,67 = 25,62% Σύνολο υποχρεώσεων   35.250.578,52   34.226.019,93 
                  

3. Δανειακή εξάρτηση                 
    31.12.2019   31.12.2018 

Σύνολο υποχρεώσεων   35.250.578,52 = 77,12%   34.226.019,93 = 79,60% Σύνολο παθητικού   45.707.965,38   42.996.067,60 
                  

4. Δυνατότητα κάλυψης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από κυκλοφορούν ενεργητικό   
    31.12.2019   31.12.2018 

Κυκλοφορούν ενεργητικό   40.402.612,66 = 132,86%   38.089.402,26 = 125,32% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   30.408.863,98   30.393.459,93 
                  

ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1. Μικτό κέρδος επί των πωλήσεων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)       
    31.12.2019   31.12.2018 

Μικτά αποτελέσματα   15.496.213,61 = 30,31%   13.089.805,83 = 29,97% Καθαρές πωλήσεις   51.133.295,54   43.671.965,39 
 

 

 

5. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα ακίνητα της Εταιρείας αφορούν τα κάτωθι: 
 

• Οικόπεδο στην Α' Ζώνη ΒI.ΠΕ Θεσσσαλοvίκης-Σίνδου, 
• Γραφεία στο οικόπεδο της ΒIΠΕΘ, έργα διαμόρφωσης τους και τεχνικά έργα εξυπηρέτησης 

μεταφορών στη ΒIΠΕΘ 
 

6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Αφορούν εργοστάσιο στην Α΄Ζώνη της ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης-Σίνδου. 
 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η 
έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 οι έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου της Εταιρείας 
ανέρχονταν σε Ευρώ 17 χιλ. και οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου, γεγονός που καθιστά τον 
κίνδυνο ταμιακών ροών μη σημαντικό. 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι χονδρικές πωλήσεις 
γίνονται κατόπιν ελέγχου φερεγγυότητας των πελατών. 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΜΩΝ 

Δεν υφίσταται κίνδυνος τιμών καθώς η εταιρεία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αγορών 
της (πάνω από 80%) από εταιρείες του ομίλου που ανήκει. 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της δυνατότητας δανεισμού από εταιρείες του διεθνούς ομίλου. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον σημείωσε βελτίωση στην Ελλάδα με ρυθμό 
ανάπτυξης +1,9% το 2019. Οι αρχικές εκτιμήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος πριν την έναρξη της κρίσης 
λόγω του COVID-19, εκτιμούσαν ρυθμό ανάπτυξης στο 2,4% για το 2020 και 2,5% για το 2021.Οι 
δείκτες οικονομικού κλίματος και προσδοκιών είχαν βελτιωθεί σημαντικά και υποδήλωναν τη συνέχιση 
της αναπτυξιακής δυναμικής με την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα να ενισχύεται με την πλήρη 
κατάργηση της κίνησης κεφαλαίων από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Η ελληνική οικονομία 
εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει πολύ περιοριστικές δημοσιονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες 
σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες-μέλη της ευρωζώνης, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι 
κίνδυνοι από το εξωτερικό περιβάλλον εξαιτίας της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης.  
Με τις πρόσφατες προβλέψεις χρηματοπιστωτικών οίκων, εκτιμάται πως η ύφεση που θα φέρει η 
πανδημία, τόσο λόγω των έκτακτων οικονομικών μέτρων, όσο και λόγω αναστολής της λειτουργίας της 
αγοράς, υπολογίζεται στο -5,3%. 
 

8. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

Δεν υπάρχουν. 

 

9. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές. 

 

10. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δεν υπάρχουν. 

 

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 

Διαχειριζόμαστε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας, έτσι ώστε να παρέχουμε υψηλό επίπεδο 
προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών, των πελατών και 
του κοινού, καθώς και για το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης 
και της συνεχούς βελτίωσης, τηρώντας τα κατωτέρω:  

• Αποδίδουμε τη μέγιστη σημασία στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, τα οποία  θα 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής επιχειρησιακής στρατηγικής μας.  
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• Η συμμετοχή και η δέσμευση των εργαζομένων και των συνεργατών μας είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας. Υλοποιούμε επικοινωνιακά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την επίτευξη αυτής της συμμετοχής και δέσμευσης.  

• Αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διαδικασίες και τα 
προϊόντα μας. Η ασφάλεια, η υγεία του προσωπικού και η προστασία του περιβάλλοντος 
λαμβάνονται υπόψη σε οποιαδήποτε αλλαγή της εγκατάστασης ή των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων.  

• Μεριμνούμε για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση των αποβλήτων σε όλες τις 
δραστηριότητές μας. Παρακολουθούμε την ενεργειακή κατανάλωση και διαχειριζόμαστε τα 
υγρά απόβλητα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.  

• Μετράμε την απόδοσή μας σε θέματα  ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος και αναφέρουμε 
την πρόοδό μας στους αρμόδιους φορείς, αφουγκραζόμαστε τις ενδεδειγμένες κοινότητες και 
ερχόμαστε σε διάλογο μαζί τους για τις δραστηριότητές μας και τα προϊόντα μας.  

• Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα Υπεύθυνης Φροντίδας της BASF (RCMS), το οποίο είναι σε 
συμφωνία με τις αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας. 

Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο 
της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση 
και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, 
διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση 
των προϊόντων και των υπηρεσιών 

Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά EMAS και ISO 14001. Η ετήσια περιβαλλοντική δήλωση της 
εγκατάστασης παραγωγής και αποθήκευσης της εταιρείας αναρτάται στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ, 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=529. 

Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν 

Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα. 

 

12. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας 
ή και άλλων πτυχών) 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της 
Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, 
στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές 
δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η 
προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. 
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα 
κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε 
συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. Η πολιτική της Εταιρείας, 
στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού 
Εργασίας (ILO). 

Η Εταιρεία το 2019 απασχόλησε 89 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική 
της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και 
δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. 

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 
2019, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας. Στην Εταιρεία 
δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων. 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=529
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γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

Η Εταιρεία απασχολεί ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας.  H εγκατάσταση παραγωγής και 
αποθήκευσης της εταιρείας είναι πιστοποιημένη κατά OHSAS 18001. Σε συμμόρφωση με την πολιτική 
προστασίας της υγείας, η BASF HELLAS AE προστατεύει τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων. Η Εταιρεία έχει αναλάβει δέσμευση να εξασφαλίσει την υγεία και την ευημερία του 
προσωπικού της και έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση προαγωγής καλής υγείας.  

δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση 
προσόντα και χωρίς διακρίσεις. Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των 
εργαζομένων της, είτε εσωτερικά μέσω προγραμμάτων που προσφέρονται από τη μητρική εταιρία είτε 
εξωτερικά  μέσω προγραμμάτων τρίτων εταιριών. Ειδικότερα το κόστος για την εκπαίδευση του 
προσωπικού, το 2019, ανήλθε σε Ευρώ 38.834,16. Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση 
του προϊσταμένου του τμήματος, της Διεύθυνσης Προσωπικού και της Διοίκησης. Για τα ανωτέρω 
υπάρχουν γραπτές διαδικασίες/κανονισμοί καθορισμένοι από τη μητρική εταιρεία και υποστηρίζονται 
με τις πλέον σύγχρονες ηλεκτρονικές πλατφόρμες αξιολόγησης. 

 

13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 

 

Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2020 η εμφάνιση και συνεχής αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19) 
στη χώρα οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση στην αναγκαία λήψη μέτρων περιορισμού κοινωνικών & 
οικονομικών δραστηριοτήτων για την αποτροπή ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, με σημαντικό αντίκτυπο 
στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην παραγωγή και στην αλυσίδα εφοδιασμού αγαθών και 
γενικότερα σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Σε λήψη αντίστοιχων μέτρων έχουν προχωρήσει και  σχεδόν όλα τα κράτη της ΕΕ, αλλά και πολλά 
άλλα σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς ο ιός εξαπλώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) τον Μάρτιο του 2020 να κηρύξει πανδημία.  Ο χρόνος λήξης των μέτρων 
αυτών, στα οποία πιθανόν να προστεθούν και άλλα, δεν είναι ακόμα προσδιορίσιμος. 

Λόγω του γεγονότος αυτού οι ισορροπίες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο έχουν 
διαταραχθεί. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.  Διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό 
λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, είναι σε 
ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών 
σε εθνικό επίπεδο. 

Η Eταιρεία με αίσθημα ευθύνης και με απόλυτο σεβασμό προς τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), έθεσε πολύ νωρίς σε εφαρμογή ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλους τους τομείς και 
μεριμνώντας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών/πελατών της. 

Με τις πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, προχώρησε σε προληπτικές απολυμάνσεις των γραφείων, 
έγινε επιπλέον προμήθεια Μ.Α.Π. (γάντια και μάσκες μιας χρήσης) καθώς και ψηφιακού θερμομέτρου 
μη επαφής για άμεση ανίχνευση συμπτωμάτων πυρετού. Επιπλέον, αναρτήθηκαν στα κτίρια της 
εταιρίας ενημερωτικές αφίσες της Πολιτικής Προστασίας και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή 
αλκοολούχου αντισηπτικού, ενώ το αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό στάλθηκε και ηλεκτρονικά στους 
εργαζόμενους.  
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Κατάσταση Συνολικού  Εισοδήματος για την χρήση που έληξε  31 Δεκεμβρίου 2019 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 
  Σημ. 01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

31.12.2018 
        
Κύκλος εργασιών 4 51.133.295,54 43.671.965,39 
Κόστος πωληθέντων 5 -35.637.081,93 -30.582.159,56 
Μικτό κέρδος   15.496.213,61 13.089.805,83 
Έξοδα διάθεσης 5 -12.757.756,96 -10.705.896,24 
Έξοδα διοίκησης 5 -1.114.499,44 -1.427.720,36 
Λοιπά κέρδη/ (Ζημιές) (καθαρά) 6 1.089.358,22 354.828,42 
Λειτουργικό κέρδος   2.713.315,43 1.311.017,65 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 7 151.607,74 -38.644,61 
Κέρδος προ φόρων   2.864.923,17 1.272.373,04 
Φόρος εισοδήματος 8 -892.735,34 -792.088,42 
Κέρδος περιόδου μετά από φόρους   1.972.187,83 480.284,62 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα       
(α) Μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα   0,00 0,00 
(β) Μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα     
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από προγράμματα καθορισμένων 
παροχών (αποζημίωση προσωπικού) 19 -367.147,00 -117.968,00 

Φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού 
εισοδήματος 11 82.298,36 18.647,33 

Σύνολο (β)   -284.848,64 -99.320,67 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο μετά από φόρους (α) + (β) -284.848,64 -99.320,67 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ   1.687.339,19 380.963,95 

 
 
 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τo Δ.Π.Χ.Α. 16 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική 
πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. Βλέπε Σημείωση 3.23 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2019 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό Σημ. 31.12.2019 31.12.2018 
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 9 2.471.629,66 1.492.224,75 
Λοιπά άϋλα  περιουσιακά στοιχεία 10 1.108.169,20 1.112.350,05 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11 1.679.125,58 2.247.781,91 
Μακροπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις 12 46.428,28 54.308,63 
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού   5.305.352,72 4.906.665,34 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα 13 12.213.061,39 13.934.747,62 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 12 13.000.232,83 10.338.062,45 
Τρέχουσα φορολογική απαίτηση 14 492.148,73 1.104.233,78 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 15 14.697.169,71 12.712.358,41 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   40.402.612,66 38.089.402,26 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   45.707.965,38 42.996.067,60 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Ίδια Κεφάλαια       
Μετοχικό κεφάλαιο 16 8.798.584,90 8.798.584,90 
Λοιπά αποθεματικά 17 2.533.831,57 2.533.831,57 
Ζημιές εις νέο   -875.029,61 -2.562.368,80 
Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων   10.457.386,86 8.770.047,67 
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις από μισθώσεις                           18 486.011,46 0,00 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 19 4.355.703,08 3.832.560,00 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   4.841.714,54 3.832.560,00 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 20 29.405.843,58 30.181.746,61 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμένα μέρη) 21 17.177,21 11.254,76 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 18 465.609,45 0,00 
Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση 22 470.085,50 149.143,88 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 23 50.148,24 51.314,68 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   30.408.863,98 30.393.459,93 
Σύνολο υποχρεώσεων   35.250.578,52 34.226.019,93 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

45.707.965,38 42.996.067,60 
 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τo Δ.Π.Χ.Α. 16 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική 
πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. Βλέπε Σημείωση 3.23. 
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) 
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ 

ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 01.01.2018 8.798.584,90 7.924.267,47 -336.948,33 -7.770.123,71 8.615.780,33 
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής IFRS 9       -226.696,61 -226.696,61 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 01.01.2018 8.798.584,90 7.924.267,47 -336.948,33 -7.996.820,32 8.389.083,72 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01 - 
31.12.2018 0,00 0,00 -99.320,67 480.284,62 380.963,95 
Μεταφορές 0,00 -5.390.435,90 0,00 5.390.435,90 0,00 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  31.12.2018 8.798.584,90 2.533.831,57 -436.269,00 -2.126.099,80 8.770.047,67 
            
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 01.01.2019 8.798.584,90 2.533.831,57 -436.269,00 -2.126.099,80 8.770.047,67 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01 - 
31.12.2019 0,00 0,00 -284.848,64 1.972.187,83 1.687.339,19 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  31.12.2019 8.798.584,90 2.533.831,57 -721.117,64 -153.911,97 10.457.386,86 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Η 
Εταιρεία έχει εφαρμόσει τo Δ.Π.Χ.Α. 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν 
επαναδιατυπώνεται. Βλέπε Σημείωση 3.23.
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Κατάσταση ταμιακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 
 (ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  Σημείωση 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 
31.12.2018 

Κέρδη προ φόρων    2.864.923,17 1.272.373,04 
Προσαρμογές:       
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων 9 160.148,66 321.563,45 
Αποσβέσεις αΰλων περιουσιακών στοιχείων 10 4.180,85 278,71 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης IFRS 16 9 454.495,80 0,00 
Προβλέψεις   447.523,28 108.900,30 
(Κέρδη)/Ζημίες από την πώληση ενσωμάτων 
παγίων   0,00 -6.868,33 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 7 -151.607,74 38.644,61 
    3.779.664,02 1.734.891,78 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης       
Μείωση / (Αύξηση)/ αποθεμάτων   1.835.164,56 -4.253.667,71 
(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων   -1.464.837,59 -1.354.872,42 
(Αύξηση) /μείωση υποχρεώσεων   -696.742,06 4.119.398,70 
(Μείωση)  λοιπών προβλέψεων   -978.634,92 -50.000,00 
    -1.305.050,01 -1.539.141,43 
    2.474.614,01 195.750,35 
Πληρωθέντες τόκοι   -40.740,35 -38.738,17 
Πληρωθείς φόρος εισοδήματος   0,00 -484.767,72 
Ταμιακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες   2.433.873,66 -327.755,54 

Ταμιακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων παγίων και  αΰλων 
περιουσιακών στοιχείων 9-10 -194.282,46 -1.507.432,29 

Εισροές από την πώληση ενσώματων παγίων   0,00 8.630,00 
Τόκοι εισπραχθέντες   192.348,09 93,56 
Ταμιακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες   -1.934,37 -1.498.708,73 

Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες       

Εισροές δανείων   5.315.381,85 6.123.110,06 
Πληρωμές δανείων   -5.328.229,88 -6.150.799,53 
Τόκοι περιόδου 21 18.770,48 17.896,62 
Πληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων    -453.050,44 0,00 
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες   -447.127,99 -9.792,85 

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών   1.984.811,30 -1.836.257,12 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην 
αρχή της χρήσης 15 12.712.358,41 14.548.615,53 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
στο τέλος της χρήσης 15 14.697.169,71 12.712.358,41 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τo Δ.Π.Χ.Α. 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής 
επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. Βλέπε Σημείωση 3.23.
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1. Γενικές πληροφορίες 
 

Η Εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των προϊόντων φυτοπροστασίας και των χημικών κατασκευών. Η έδρα 
της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου στην οδό Παραδείσου 2. H Εταιρεία έχει αριθμό 
ΓΕ.ΜΗ 000290901000 και ο δικτυακός τόπος της είναι www.agro.basf.gr. Οι λοιπές εγκαταστάσεις της 
βρίσκονται: 

1. Eργοστάσιο στην Α΄Ζώνη της ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης-Σίνδου  

 

Η BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ είναι θυγατρική εταιρεία της αλλοδαπής BASF SE με έδρα την Γερμανία και 
περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης. 

 

2. Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

(α) Πλαίσιο Κατάρτισης 

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31.12.2019. Οι ετήσιες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 καταρτίστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές 
και μεθόδους υπολογισμών που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση και παρουσίαση των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
με εξαίρεση τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν από την εφαρμογή των νέων προτύπων οι οποίες 
αναφέρονται στη συνέχεια.  

 

(β) Βάση Αποτίμησης 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του δουλευμένου και το 
κόστος κτήσης. Δεν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να θέτουν σε αμφιβολία την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 

(γ) Λειτουργικό νόμισμα και παρουσίαση 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρείας. 

 

(δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων 

Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την 
διενέργεια εκτιμήσεων από την Διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών 
πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και 
σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα 
όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές 
επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.  
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Οι αναθεωρήσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία αναθεωρούνται 
αν αφορούν μόνο εκείνη την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και στις μελλοντικές περιόδους, 
αν η αναθεώρηση επηρεάζει και την τρέχουσα και τις μελλοντικές περιόδους. Οι λογιστικές εκτιμήσεις 
γίνονται και επηρεάζουν, τα ενσώματα πάγια, την απομείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις. 

Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιμήσεων και 
κρίσιμες αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρμογή λογιστικών πολιτικών με σημαντική επίδραση στα 
ποσά που καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιγράφονται στις ακόλουθες 
σημειώσεις:  

• Σημείωση 8 και 11 – Αναβαλλόμενη φορολογία και Φόρος εισοδήματος 

• Σημείωση 19 – Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

 

 

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι 
 

3.1 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ 
που είναι το νόμισμα της Εταιρείας (λειτουργικό νόμισμα). 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται 
στο λειτουργικό νόμισμα. 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρείας με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία συντάξεως 
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα του Ενεργητικού 
και των Υποχρεώσεων αποτιμώνται στις τιμές κλεισίματος της ημερομηνίας αυτής. Οι 
συναλλαγματικές διαφορές κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν καταχωρούνται στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος. 

 

3.2 Πωλήσεις αγαθών  
 

Οι πωλήσεις αγαθών αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, 
καθαρές από εκπτώσεις και φόρους επί πωλήσεων.  Οι συμβάσεις με πελάτες αποτελούνται από μία 
υποχρέωση εκτέλεσης. Οι πωλήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά τον χρόνο που ο έλεγχος και οι 
ανταμοιβές της ιδιοκτησίας των αγαθών μεταφέρονται στον αγοραστή, γεγονός που συνήθως λαμβάνει 
χώρα κατά την παράδοση στην μεταφορική εταιρεία που υποδεικνύει ο πελάτης. 

 

3.3 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 
 

Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων και τα χρηματοοικονομικά 
έσοδα που αποκτώνται από επενδύσεις και πωλήσεις με πίστωση. 
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3.4 Φόροι  
(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος  

 

Περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 
φορολογικής νομοθεσίας και τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον 
φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και 
γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

 

(β) Αναβαλλόμενος φόρος 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ 
φορολογικής βάσης και λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο 
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου της υποχρέωσης του Ισολογισμού, με τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο αναστροφής των προσωρινών 
διαφορών. Τυχόν μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος, εκτός και αν σχετίζονται με στοιχεία που αναγνωρίζονται κατ’ ευθείαν στα 
Ίδια Κεφάλαια. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για 
όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές, με την προϋπόθεση ότι είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές 
μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. 

 

3.5 Χρηματοοικονομικά Μέσα 
 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο για την Εταιρεία και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο 
για μία άλλη εταιρεία. 

 
(i) Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση 
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά όταν η Εταιρεία καταστεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβατικές διατάξεις του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτιμάται 
αρχικά στην εύλογη αξία πλέον, για ένα στοιχείο που δεν επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, τα έξοδα συναλλαγής που μπορούν να αντιστοιχούν άμεσα στην απόκτηση ή την 
έκδοσή του. Οι εμπορικές απαιτήσεις χωρίς σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα αρχικά 
επιμετρώνται στην τιμή συναλλαγής. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως 
μεταγενέστερα επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των 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. 
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(ii) Ταξινόμηση και μετέπειτα επιμέτρηση  
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στο 
αποσβέσιμο κόστος. 
H Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019. 
Τα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  της Εταιρείας επιμετρώνται  στο αποσβεσμένο κόστος. 
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
διατηρούνται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου με στόχο τη διακράτηση τους και την 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών που πληρούν το «SPPI» κριτήριο. Σε αυτήν την κατηγορία 
περιλαμβάνονται όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν επαναταξινομούνται μετά την αρχική τους 
αναγνώριση, εκτός εάν η Εταιρεία αλλάξει το επιχειρηματικό τους μοντέλο για τη διαχείριση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία αναταξινομούνται την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου αναφοράς μετά την 
αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. 
 
(iii) Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 
H Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 
ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, 
η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και χρησιμοποιεί πίνακα 
προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία της Εταιρείας για πιστωτικές ζημίες, 
προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό 
περιβάλλον. 
 
Οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και αντικατοπτρίζονται σε 
λογαριασμό πρόβλεψης. Όταν η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ανάκτησης 
του περιουσιακού στοιχείου, τα σχετικά ποσά διαγράφονται. Εάν το ποσό της ζημίας απομείωσης 
μειωθεί μεταγενέστερα και η μείωση σχετίζεται αντικειμενικά με ένα γεγονός που συνέβη μετά την 
αναγνώριση της απομείωσης, τότε η ζημιά απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως 
αναστρέφεται μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος. 
 
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας θεωρούνται όλες εισπράξιμες, εκτός αυτών επί των 
οποίων έχει σχηματιστεί πρόβλεψη. 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως 
υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης. Η ζημία απομείωσης επ’ αυτών ήταν επουσιώδης. Τα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών είναι υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
(iv) Αποαναγνώριση  
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Η Εταιρεία αποαναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν εκπνεύσουν τα 
δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων από το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή η 
Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο ενώ παράλληλα είτε έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από την 
κυριότητα του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είτε δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά 
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όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, όταν η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην 
εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, αλλά  έχει ταυτόχρονα την 
υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως, χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή μιας 
σύμβασης μεταβίβασης. 
Όταν η Εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές με τις οποίες μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία 
αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της αλλά διατηρεί τους κινδύνους και 
τα οφέλη της κυριότητας των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων δεν τα  αποαναγνωρίζει. 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία διαγράφει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι συμβατικές υποχρεώσεις της  
ακυρώνονται ή εκπνέουν. Επίσης, η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 
όταν η χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή, αλλά με 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, 
οπότε αυτή η ανταλλαγή ή η τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης 
και αναγνώριση μιας νέας. 

Κατά τη διαγραφή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας που 
έχει εξαλειφθεί και του καταβληθέντος ποσού (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη μεταβιβαζόμενων 
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί) αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος.  

 
Συμψηφισμός 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συμψηφίζονται 
και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν 
η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ 
τους, ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 

3.6 Αποθέματα 
 

Τα υλικά και τα εμπορεύματα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. Η παραγωγή σε εξέλιξη και τα 
ιδιοπαραγόμενα αποθέματα (προϊόντα) επιμετρώνται με βάση το κόστος παραγωγής τους. Το κόστος 
παραγωγής περιλαμβάνει τα άμεσα παραγωγικά κόστη και μία κατάλληλη αναλογία των γενικών 
δαπανών παραγωγής και των αποσβέσεων των εργοστασίων. 

Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. 
Όταν το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους 
αναγνωρίζεται ζημία ίση με την διαφορά. 

 

3.7 Προκαταβολές και δουλευμένα έσοδα 
 

Οι προκαταβολές και τα δουλευμένα έσοδα περιλαμβάνουν πληρωμές που γίνονται για το επόμενο έτος 
και αναγνώριση εσόδων του τρέχοντος έτους τα οποία θα εισπραχθούν στο επόμενο. 
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3.8 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα ενσώματα πάγια εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως. Οι αποσβέσεις γίνονται στα συστατικά 
τμήματα των ενσωμάτων παγίων τα οποία έχουν όμοιες ωφέλιμες ζωές με την χρήση της σταθερής 
μεθόδου απόσβεσης, έτσι ώστε να αποσβεσθεί το κόστος κτήσεως στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής. 
Οι ωφέλιμες ζωές έχουν ως εξής: 

Κτίρια       20 - 25 χρόνια 

Μηχανολογικές εξοπλισμός    7 - 10  χρόνια 

Έπιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισμός  3 - 10  χρόνια 

Οχήματα      5  χρόνια 

 

Η γη δεν αποσβένεται. Οι ωφέλιμες ζωές επανεξετάζονται ετησίως. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει 
υπόψη της την αξία, την φύση των στοιχείων, την προτιθέμενη χρήση τους και την εξέλιξη της 
τεχνολογίας. 

Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση τον χρόνο της 
μίσθωσης. 

 

3.9 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά, αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ τα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω εξαγοράς επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στην 
εύλογη αξία τους, κατά την ημερομηνία της απόκτησής τους. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων μπορεί να είναι περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων, 
με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, με 
σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη 
ζωή δεν αποσβένεται. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη 
ωφέλιμη ζωή ελέγχονται για απομείωση, τουλάχιστον ετησίως, σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε επίπεδο 
μονάδας δημιουργίας χρηματοροών στην οποία ανήκουν. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
περιορισμένη διάρκεια ζωής, αποσβένονται από την ημερομηνία, κατά την οποία είναι διαθέσιμα προς 
χρήση. Μεταγενέστερες δαπάνες επί κεφαλαιοποιηθέντων άυλων περιουσιακών στοιχείων, 
κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που ενσωματώνονται στο 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρονται. Όλες οι άλλες δαπάνες, εξοδοποιούνται με την 
πραγματοποίησή τους. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα με 
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή πέντε (5) έτη. 

 

3.10 Υπεραξία 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της τιμής εξαγοράς και της εύλογης αξίας των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων των αποκτούμενων εταιρειών, κατά την ημερομηνία εξαγοράς τους. Αν το 
συνολικό τίμημα εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
που αποκτήθηκαν, η διαφορά αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Η υπεραξία 
υπόκειται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίμηση τυχόν απομείωσης. Η εκτίμηση αυτή 
πραγματοποιείται με βάσης τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». 
Έτσι, μετά την αρχική καταχώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος κτήσης, μείον τις τυχόν 
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σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας της. Ο έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας διενεργείται σε 
ετήσια βάση ή πιο συχνά αν γεγονότα ή αλλαγές σε περιστάσεις καταδεικνύουν ενδεχόμενη απομείωση. 
Η ζημία απομείωσης της υπεραξίας δεν επιτρέπεται να αντιλογιστεί μεταγενέστερα. Η υπεραξία που 
προκύπτει από αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζεται ως Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο.  

 

3.11 Μισθώσεις 
Η Εταιρεία είναι μισθωτής 

 
H Εταιρεία είναι μισθωτής 
 
Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, 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. 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις πληρωμές μισθώσεων και περιουσιακά 
στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων. 
i. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης & Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
 
Κατά την έναρξη μισθώσεων η Εταιρεία ως μισθωτής αναγνωρίζει το δικαίωμα χρήσης του 
μισθούμενου περιουσιακού στοιχείου ως περιουσιακό στοιχείο και υποχρέωση μισθώσεων. Η 
αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου γίνεται στο κόστος κτήσης.   Η αναγνώριση της υποχρέωσης 
γίνεται στην παρούσα αξία των πληρωμών της μίσθωσης που δεν πληρώνονται  κατά την ημερομηνία 
της έναρξης της μίσθωσης. Οι πληρωμές της μίσθωσης προεξοφλούνται με τη χρήση του τεκμαρτού 
επιτοκίου της μίσθωσης αν αυτό μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα. Αν το εν λόγω επιτόκιο δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί άμεσα, χρησιμοποιείται το οριακό δανειστικό επιτόκιο του μισθωτή.   
 
Μετά την έναρξη της μίσθωσης, το δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου αποσβένεται με τη 
σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της μίσθωσης  
 
Μετά την έναρξη της μίσθωσης, η υποχρέωση επιμετράται με: 
(α)  αύξηση της λογιστικής  αξίας της  για την απεικόνιση του δουλευμένου τόκου, 
(β)  μείωση της λογιστικής αξίας της  με τις πληρωμές που γίνονται  προς εξόφλησή της  και  
(γ)  επανα-επιμέτρησή της αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις επανεκτίμησης ή τροποποιήσεων, 
ή απεικόνισης αναθεωρημένων επί της ουσίας σταθερών πληρωμών της μίσθωσης. 

 

3.12 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πλην των αποθεμάτων και των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων για ενδείξεις πιθανής απομείωσης της αξίας τους. 
Τα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για 
απομείωση ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. 
Ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν η λογιστική αξία 
ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι 
η μεγαλύτερη, μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα απαιτούμενα κόστη ρευστοποίησης και της 
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αξίας χρήσεως. Για σκοπούς εκτίμησης της ύπαρξης απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία 
ομαδοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία παράγονται ανεξάρτητες ταμιακές ροές (ένταξη σε 
μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί απομείωση 
της αξίας τους, εξετάζονται σε ετήσια βάση για σκοπούς τυχόν αναστροφής της ζημιάς απομείωσης. 

 

 

3.13 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 

Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρακολουθούνται στο αποσβέσιμο κόστος με 
την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις 
υποχρεώσεις που λήγουν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 

 

3.14 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. 

 

3.15 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού που προκύπτουν από δικαστικές 
διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις αν υπάρχουν κατά την 
ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν 
υπάρχει νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος και αναμένεται 
εκροή πόρων αξιόπιστα προσδιοριζόμενη. Οι δεσμεύσεις για δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων και 
λοιπούς κινδύνους, αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το αποτέλεσμα, με βάση τα 
γνωστά κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης γεγονότα. 

 

3.16 Παροχές σε εργαζόμενους 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίσταται δουλευμένες. 

(β) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών και παροχών 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων 
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων 
καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση 
της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της 
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Τα  αναλογιστικά κέρδη και ζημιές 
που προκύπτουν κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης της Εταιρείας από ένα πρόγραμμα 
αναγνωρίζονται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα και δεν αναταξινομούνται  στα αποτελέσματα. Οι 
υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών αφορούν αποζημιώσεις μετά την έξοδο από την υπηρεσία βάσει 
των διατάξεων του Ν.2112/1920. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λήφθηκε υπόψη ότι πολιτική 
της Εταιρείας είναι να πληρώνει το 100% της δικαιούμενης αποζημίωσης. 
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3.17 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων 
Τα δουλευμένα έξοδα και τα έσοδα επομένων χρήσεων, περιλαμβάνουν, έξοδα που αφορούν την 
τρέχουσα χρήση τα οποία θα πληρωθούν εντός της επόμενης χρήσεως και προεισπραχθέντα έσοδα που 
αφορούν την επόμενη χρήση. 

 

3.18 Μερίσματα  
Τα μερίσματα που δίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις κατά τον χρόνο που 
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

3.19 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξη των οποίων θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή 
δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον 
έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις Σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 

 

3.20 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα Ίδια Κεφάλαια. Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κ.Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της 
Εταιρείας. 
 

3.21 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά 
γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές 
γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις Σημειώσεις των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

 

3.22 Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες 
 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις σε πρότυπα που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία. 
 
Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις σε πρότυπα και οι νέες ερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) και την Επιτροπή Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α. 
(Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), είναι σε ισχύ από την 1 
Ιανουαρίου 2019:  
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019 
 
Δ.Π.Χ.Α 16 «Μισθώσεις»: Το Δ.Π.Χ.Α 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το Δ.Λ.Π 
17. Το Δ.Π.Χ.Α 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, 
το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 
συμβάσεις μισθώσεων. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το Δ.Π.Χ.Α 
16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να 
κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να 
ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  
Το νέο λογιστικό πρότυπο δεν έχει επίπτωση για  την Εταιρεία ως εκμισθωτή. 
  
Λογιστική μισθωτή  
 
Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16, κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία ως μισθωτής 
αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεις από μισθώσεις 
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης, τα οποία επιμετρώνται αρχικά στην παρούσα αξία των 
μελλοντικών μισθωμάτων. Η Εταιρεία εφάρμοσε αυτή την αρχική επιμέτρηση σε όλες τις μισθώσεις, 
εξαιρουμένων αυτών με περίοδο μίσθωσης 12 μηνών ή μικρότερη, κάνοντας χρήση των εξαιρέσεων για 
τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει 
χαμηλή αξία. Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, η Εταιρεία, ενεργώντας ως μισθωτής, 
εφαρμόζει τη μέθοδο κόστους για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων στοιχείων 
ενεργητικού. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού επιμετράται στο 
κόστος μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών 
απομείωσης και αναπροσαρμόζεται λόγω επαναμέτρησης της υποχρέωσης από μισθώσεις.  
Αφετέρου, αναγνωρίζεται τόκος-έξοδο πάνω στις υποχρεώσεις από μισθώσεις, ενώ το λογιστικό τους 
υπόλοιπο μειώνεται προκειμένου να αποτυπώνει τις καταβολές των μισθωμάτων. Σε περίπτωση 
επαναξιολογήσεων ή τροποποιήσεων, το λογιστικό υπόλοιπο των υποχρεώσεων από μισθώσεις θα 
επαναμετράται ώστε να αποτυπωθούν τα αναθεωρημένα μισθώματα. Για την αλλαγή στη λογιστική 
αρχή και μέθοδο βλέπε παράγραφο 3.23 «Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και μεθόδους». 
 
  
 
«Δ.Π.Χ.Α. 9, Τροποποίηση-Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητικό αντιστάθμισμα». Η 
τροποποίηση μεταβάλλει τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 9 προκειμένου να επιτρέψει την επιμέτρηση ενός 
χρηματοοικονομικού στοιχείου Ενεργητικού στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών αποτελεσμάτων ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο, ακόμη και στην περίπτωση 
δικαιωμάτων πρόωρης εξόφλησης τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα το μέρος που 
προκάλεσε την πρόωρη λήξη να λάβει αποζημίωση από το άλλο μέρος (αρνητική αποζημίωση). Κατά 
συνέπεια, η επιμέτρηση των εν λόγω χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού θα 
πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το γεγονός ή την περίσταση που προκάλεσε την πρόωρη λήξη της 
σύμβασης και ανεξάρτητα από το ποιο μέρος καταβάλλει ή λαμβάνει την εύλογη αποζημίωση για την 
πρόωρη λήξη. Η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 πριν την τροποποίηση πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσμα 
την επιμέτρηση των εν λόγω χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων.  
Επιπλέον, η τροποποίηση επιβεβαιώνει και τον λογιστικό χειρισμό της τροποποίησης 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση που επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος τροποποιείται χωρίς αυτό να 
οδηγεί σε αποαναγνώρισή της, τότε το κέρδος ή η ζημιά που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των 
αρχικών συμβατικών ταμειακών ροών και των τροποποιημένων ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με 
το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, θα πρέπει να αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
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Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
«Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.23, Αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς του φόρου εισοδήματος». Η διερμηνεία 
παρέχει διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και επιμέτρησης του Δ.Λ.Π. 
12 «Φόροι Εισοδήματος» όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς φόρου εισοδήματος. Σε 
αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση και η επιμέτρηση των τρεχουσών ή αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημιά), στη φορολογική 
βάση, σε μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές, καθώς και φορολογικές απαιτήσεις και 
φορολογικούς συντελεστές που καθορίζονται εφαρμόζοντας την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23.  
Σύμφωνα με τη διερμηνεία, κάθε αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμό φόρου εξετάζεται ξεχωριστά ή 
συνολικά ως ομάδα, ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας 
και η οικονομική οντότητα θα πρέπει να υποθέτει ότι μια φορολογική αρχή που έχει το δικαίωμα να 
εξετάσει χειρισμούς φόρων θα τους εξετάσει και θα έχει πλήρη γνώση κάθε σχετικής πληροφορίας.  
Αν μια οικονομική οντότητα καταλήξει ότι είναι πιθανό η φορολογική αρχή να αποδεχθεί έναν αβέβαιο 
χειρισμό φόρου, θα πρέπει να προσδιορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση των φόρων εισοδήματος 
σύμφωνα με αυτόν τον χειρισμό φόρου. Αν καταλήξει ότι δεν είναι πιθανό ο χειρισμός να γίνει 
αποδεκτός, το αποτέλεσμα της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος θα 
αποτυπωθεί στην περίοδο κατά την οποία έγινε ο προσδιορισμός αυτός, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
που προβλέπει καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας (δηλαδή το πιο πιθανό ποσό ή τη μέθοδο της 
αναμενόμενης αξίας).  
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις που έγιναν για την αναγνώριση και την επιμέτρηση αβέβαιων χειρισμών 
φόρων θα πρέπει να επανεξετάζονται όποτε οι συνθήκες μεταβάλλονται ή προκύπτουν νέες 
πληροφορίες που επηρεάζουν τις παραδοχές αυτές (π.χ. ενέργειες από τη φορολογική αρχή, στοιχεία 
ότι έχει λάβει μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με κάποιο παρόμοιο θέμα ή η λήξη του δικαιώματος 
της να εξετάσει έναν συγκεκριμένο χειρισμό φόρου).  
 
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
«Δ.Λ.Π 28, Τροποποίηση-Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες». Εξετάζει 
αν μακροπρόθεσμα συμφέροντα σε συγγενείς ή κοινοπραξίες που στην ουσία αποτελούν μέρος της 
καθαρής επένδυσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 για σκοπούς απομείωσης. 
 
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
«Τροποποίηση Προγράμματος Περικοπή και Διακανονισμός - Τροποποίηση του Δ.Λ.Π 19».  
Απαιτεί την χρήση επικαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισμό του κόστους 
και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς μετά την τροποποίηση του 
προγράμματος την περικοπή ή τον διακανονισμό κατά την  επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης 
παροχής. 
 
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
«Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλου 2015-2017». Δ.Π.Χ.Α.Δ.Π.Χ.Α.Δ.Λ.ΠΔ.Λ.Π 
Οι βελτιώσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε διάφορα πρότυπα καθώς: 
 
Με τις τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού 
Συμφωνίες», αποσαφηνίστηκε ο τρόπος με τον οποίο μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την 
αύξηση της συμμετοχής της σε μια από κοινού δραστηριότητα που πληροί τον ορισμό της επιχείρησης. 
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Πιο συγκεκριμένα, όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης η οποία 
θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η συναλλαγή αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων που 
επιτυγχάνεται σε στάδια και ο αποκτών επαναμετρά το σύνολο της συμμετοχής που κατείχε 
προηγουμένως επί των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων της από κοινού δραστηριότητας 
σε εύλογη αξία. Εν αντιθέσει, αν ένα μέρος αποκτά από κοινού έλεγχο σε μια επιχείρηση η οποία 
θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η συμμετοχή που κατείχε προηγουμένως δεν επαναμετράται. 

Οι βελτιώσεις στο Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» διευκρίνισαν ότι όλες οι επιπτώσεις στο φόρο 
εισοδήματος από μερίσματα, περιλαμβανομένων και των πληρωμών από χρηματοοικονομικά μέσα που 
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το που είχε αναγνωριστεί η αρχική συναλλαγή ή 
το γεγονός που δημιούργησε τα διανεμόμενα κέρδη που οδήγησαν στο μέρισμα. 

Με τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού» αποσαφηνίστηκε ότι κάθε δανεισμός που 
λήφθηκε αρχικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρούσε τις προϋποθέσεις, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού όταν ουσιαστικά όλες οι αναγκαίες 
δραστηριότητες προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του 
έχουν περατωθεί. 
 
Δ.Π.Χ.Α 11 «Από κοινού συμφωνίες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα δεν επαναμετρά 
το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από 
κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.   
 
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχαν επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρίας. 
 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2020 
 
Δ.Λ.Π 1 και Δ.Λ.Π 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020):  
Οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και του Δ.Λ.Π. 8 
«Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» αποσκοπούν στο να 
ευθυγραμμιστούν όλα τα πρότυπα με τον ορισμό του Ουσιώδους Μεγέθους και να αποσαφηνίσουν 
συγκεκριμένες πτυχές αυτού. Ο νέος ορισμός αναφέρει ότι «μια πληροφορία θεωρείται ουσιώδης αν η 
παράλειψή της, ανακρίβεια ή συγκάλυψή της αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνουν 
οι κύριοι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης, βάσει των οποίων 
παράσχουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση για μια συγκεκριμένη οικονομική οντότητα. Οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το ουσιώδες μέγεθος (materiality) θα εξαρτάται από τη φύση και το 
μέγεθος της πληροφορίας.  
 
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
Τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020, 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.): Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας 
επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον 
προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους 
ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ε.Ε..  
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 Δ.Π.Χ.Α. 17, Ασφαλιστικά Συμβόλαια (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021). Το πρότυπο δεν έχει 
εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 
. 
 
«Τροποποιήσεις στα πρότυπα Δ.Π.Χ.Α. 9, Δ.Λ.Π 39 και Δ.Π.Χ.Α. 7 αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις 
του επιτοκίου αναφοράς». Επιφέρει τροποποιήσεις στη λογιστική της αντιστάθμισης του Δ.Π.Χ.Α. 9 
και του Δ.Λ.Π 39 για την παροχή εξαιρέσεων από τη διακοπή της λογιστικής της αντιστάθμισης, λόγω 
της επίπτωσης από την μεταρρύθμιση του επιτοκίου αναφοράς. Εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 με 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2021. Δεν αναμένεται να   έχει εφαρμογή 
στην Εταιρεία. 
 
Δ.Λ.Π 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 
βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν 
επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. 
Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του 
Δ.Λ.Π 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

3.23 Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και μεθόδους 
 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές και μεθόδους που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων την  
31 Δεκεμβρίου 2018, εκτός από τα νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν, η εφαρμογή των 
οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2019: 
 
Το Δ.Π.Χ.Α. 16, το οποίο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π 17 «Μισθώσεις» και σχετικές διερμηνείες, εισάγει ένα 
ενιαίο μοντέλο λογιστικής, εντός της Κατάστασής της Χρηματοοικονομικής Θέσης για τους μισθωτές, 
σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή, ως λειτουργικές ή 
χρηματοδοτικές μισθώσεις, καταργείται και όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις 
χρηματοδοτικές μισθώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 17. 
 
Μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16  
 
Η Εταιρεία  εφάρμοσε το πρότυπο από την υποχρεωτική ημερομηνία υιοθέτησής του, την 1η 
Ιανουαρίου 2019. Επιλέχθηκε η εφαρμογή της απλοποιημένης μεθόδου μετάβασης σύμφωνα με την 
οποία δεν επαναδιατυπώνονται τα συγκριτικά ποσά για το έτος πριν από την πρώτη υιοθέτηση του 
προτύπου αλλά με την σωρευτική επίδραση της εφαρμογής του να αναγνωρίζεται την 1η Ιανουαρίου 
2019. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι εξαιρέσεις του προτύπου για τα συμβόλαια μίσθωσης, που έχουν 
διάρκεια μέχρι 12 μήνες και για τις μισθώσεις στοιχείων μικρής αξίας.  
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η επίδραση της εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 16  στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας:   
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Α΄ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 01.01.2019 
Λογιστική 
αξία ΔΛΠ 

17  

Δ.Π.Χ.Α. 16 
προσαρμογές  

Λογιστική 
αξία 

Δ.Π.Χ.Α 16  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό       
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 0,00 1.125.366,39 1.125.366,39 
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού 0,00 1.125.366,39 1.125.366,39 
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις από μισθώσεις                           0,00 722.241,82 722.241,82 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 722.241,82 722.241,82 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 0,00 403.124,57 403.124,57 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 403.124,57 403.124,57 
Σύνολο υποχρεώσεων 0,00 1.125.366,39 1.125.366,39 

 
Η συμφωνία μεταξύ ΔΛΠ 17 και IFRS 16 έχει ως εξής: 
 
Υποχρεώσεις μισθώσεων   
Υποχρεώσεις Λειτουργικής μίσθωσης 31.12.2018 1.131.575,56 
Υποχρεώσεις μισθώσεων μη προεξοφλημένες 1.1.2019  1.131.575,56 
Προεξοφλητικό επιτόκιο την 1.1.2019  0,57% 
Υποχρεώσεις μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν την 1.1.2019  1.125.366,39 
εκ των οποίων:    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 01.01.2019 722.241,82 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 01.01.2019 403.124,57 
Συνολικές υποχρεώσεις μισθώσεων την 1η Ιανουαρίου 2019 1.125.366,39 
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4. Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 
 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  
Ποσά σε Ευρώ 01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

31.12.2018 
Πωλήσεις εμπορευμάτων & προϊόντων 46.807.476,95 39.577.430,51 
Πωλήσεις υπηρεσιών 1.116.682,18 1.020.156,52 
Προμήθειες 3.209.136,41 3.074.378,36 
Σύνολο 51.133.295,54 43.671.965,39 

 
 
 

5. Έξοδα 
 
Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης και το κόστος πωληθέντων αναλύονται ως εξής:  
 
ΈΞΟΔΑ  01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

31.12.2018 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.468.818,60 6.323.406,89 
Αμοιβές τρίτων 3.509.067,73 2.822.888,05 
Παροχές τρίτων 941.017,18 1.365.221,16 
Φόροι - τέλη 17.548,94 17.462,28 
Διάφορα έξοδα 2.525.782,04 2.623.781,00 
Αποσβέσεις 618.825,31 321.842,16 
Απομειώσεις  επισφαλών απαιτήσεων 493.867,84 23.792,48 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 1.138.368,58 252.158,00 
Κόστος πωληθέντων/Αναλώσεις 33.796.042,11 28.965.224,14 
Σύνολο 49.509.338,33 42.715.776,16 

 
Ο επιμερισμός των εξόδων ανά λειτουργία έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ 
01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

31.12.2018 
Κόστος πωληθέντων 35.637.081,93 30.582.159,56 
Έξοδα διάθεσης 12.757.756,96 10.705.896,24 
Έξοδα διοίκησης 1.114.499,44 1.427.720,36 
Σύνολο 49.509.338,33 42.715.776,16 
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Οι παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ     

Παροχές σε εργαζομένους 01.01 - 
31.12.2019 

01.01 - 
31.12.2018 

Μισθοί και ημερομίσθια 4.265.823,18 4.078.781,01 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 960.041,27 921.852,08 
Λοιπές παρεπόμενες παροχές 648.018,19 621.576,46 
Έκτακτες παροχές 427.835,46 626.112,28 
Αποζημιώσεις απόλυσης 167.100,50 75.085,06 
Σύνολο 6.468.818,60 6.323.406,89 

 

Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 ανέρχεται σε 87 και 84 άτομα, 
αντίστοιχα. 

 

6. Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά 
 
Τα λοιπά κέρδη/(ζημιές) αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ     

Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά 01.01 - 
31.12.2019 

01.01 - 
31.12.2018 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες απομειώσεις απαιτήσεων  1.062.618,38 168.095,15 
Λοιπά έσοδα 67.421,31 5.404,31 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0,00 50.000,00 
Κέρδη από εκποίηση παγίων 0,00 6.868,33 
Επιστροφή ΈΝΦΙΑ 0,00 72.381,11 
Έσοδα από κεφαλαιοποίηση παγίων που εξοδοποιήθηκαν σε προηγ. χρήσεις 0,00 110.835,68 
  1.130.039,69 413.584,58 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.549,39 3.004,10 
Λοιπά έξοδα 39.132,08 27.060,46 
Διαγραφή εγγυήσεων 0,00 28.691,60 
  40.681,47 58.756,16 
Σύνολο 1.089.358,22 354.828,42 

 

7. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 
 
Ποσά σε Ευρώ     

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 01.01 - 
31.12.2019 

01.01 - 
31.12.2018 

Έξοδα     
Τόκοι 18.770,48 19.467,62 
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Προμήθειες εγγυητικών 977,68 715,00 
Διάφορα έξοδα τραπεζών 20.992,19 18.555,55 
Σύνολο 40.740,35 38.738,17 
Έσοδα     
Έσοδα τόκων προθεσμιακών 50,13 93,56 
Τόκοι πελατών 192.297,96 0,00 
Σύνολο 192.348,09 93,56 
Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος -151.607,74 38.644,61 

 

8. Φόρος εισοδήματος 
 
Ποσά σε Ευρώ   

Φόρος εισοδήματος 01.01 - 
31.12.2019 

01.01 - 
31.12.2018 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 241.780,65 124.445,58 
Αναβαλλόμενος φόρος 650.954,69 667.642,84 
Σύνολο 892.735,34 792.088,42 

 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 
01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

31.12.2018 
Κέρδη προ φόρων 2.864.923,17 1.272.373,04 
Φορολογικός συντελεστής 24% 29% 
Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 687.581,56 368.988,18 
      
Φόρος επί μόνιμων  διαφορών 101.549,53 102.592,98 
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 103.604,25 320.507,26 
Φόρος 892.735,34 792.088,42 

 

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, οι ανώνυμες εταιρείες φορολογούνται στα 
συνολικά τους κέρδη με συντελεστή 24% (2018:29%).  

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που 
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ή ο 
ορκωτός ελεγκτής βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 82 παρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία 
του φορολογούμενου. 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2018 σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94 (2011, 2012 και 
2013) και το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 (2014-2018) η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από 
Ορκωτό Ελεγκτή και έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη ως προς την 
εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα που ορίζει ο νόμος. 
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Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να 
επιλέξουν την Εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρείες 
που έλαβαν φορολογικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του Τακτικού 
Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν 
φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση 
του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης.  

Συγκεκριμένα για τις φορολογικές χρήσεις 2011 - 2013 έχει παρέλθει ο χρόνος για έλεγχο από τις 
φορολογικές αρχές, κατά συνέπεια η Εταιρεία θεωρεί ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 
αυτές έχουν καταστεί οριστικές. Η Εταιρεία για τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν αναμένει να 
προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο μελλοντικού ελέγχου των Ελληνικών 
φορολογικών αρχών για τις χρήσεις αυτές.   

Για την τρέχουσα χρήση 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης 
από τον τακτικό ελεγκτή βάση των διατάξεων του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν ευρήματα που μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, και ως εκ τούτου δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να προκύψουν και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη 
για το σκοπό αυτό.   
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9. Ενσώματα πάγια 
 

Κόστος κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολα 

Υπόλοιπα 01.01.2018 110.752,97 1.577.160,36 1.203.030,78 21.681,30 783.095,54 202.244,90 3.897.965,85 
Προσθήκες 0,00 130.609,19 0,00 0,00 225.629,93 38.564,41 394.803,53 
Μεταφορές 0,00 149.008,56 15.449,56 0,00 30.886,78 -195.344,90 0,00 
Πωλήσεις/Μειώσεις 0,00 -2.600,00 -27.270,22 0,00 -9.126,09 0,00 -38.996,31 
Υπόλοιπα 31.12.2018 110.752,97 1.854.178,11 1.191.210,12 21.681,30 1.030.486,16 45.464,41 4.253.773,07 
Προσθήκες 0,00 59.097,00 2.300,00 0,00 57.954,40 74.931,06 194.282,46 
Αναγνώριση δικαιωμάτων χρήσης κατά την αρχική 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 0,00 651.081,02 0,00 456.543,00 17.742,37 0,00 1.125.366,39 
Προσαρμογές ΔΠΧΑ 16 0,00 9.342,73 0,00 271.047,82 -6.818,77 0,00 273.571,78 
Μεταφορές 0,00 -1.050,00 16.848,17 0,00 29.666,24 -45.464,41 0,00 
Πωλήσεις/Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.272,00 0,00 -8.272,00 
Υπόλοιπα 31.12.2019 110.752,97 2.572.648,86 1.210.358,29 749.272,12 1.120.758,40 74.931,06 5.838.721,70 
                

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολα 

Υπόλοιπα 01.01.2018 0,00 957.128,95 920.179,28 21.681,30 578.229,98 0,00 2.477.219,51 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 43.667,92 20.109,08 0,00 257.786,45 0,00 321.563,45 
Πωληθέντων/μειωθέντων 0,00 -1.553,33 -26.555,22 0,00 -9.126,09 0,00 -37.234,64 
Υπόλοιπα 31.12.2018 0,00 999.243,54 913.733,14 21.681,30 826.890,34 0,00 2.761.548,32 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 49.784,28 42.001,64 0,00 68.362,74 0,00 160.148,66 
Αποσβέσεις περιόδου δικαιωμάτων χρήσης ΔΠΧΑ 16  0,00 229.264,33 0,00 221.320,64 3.910,83 0,00 454.495,80 
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Πωληθέντων/μειωθέντων 0,00 -73,50 0,00 0,00 -9.027,24 0,00 -9.100,74 
Υπόλοιπα 31.12.2019 0,00 1.278.218,65 955.734,78 243.001,94 890.136,67 0,00 3.367.092,04 
                
Καθαρή αξία 01.01.2018 110.752,97 620.031,41 282.851,50 0,00 204.865,56 202.244,90 1.420.746,34 
Καθαρή αξία 31.12.2018 110.752,97 854.934,57 277.476,98 0,00 203.595,82 45.464,41 1.492.224,75 
Καθαρή αξία 31.12.2019 110.752,97 1.294.430,21 254.623,51 506.270,18 230.621,73 74.931,06 2.471.629,66 

 

 

Επί των ενσώματων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου είδους δεσμεύσεις. Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι κατά την 
31 Δεκεμβρίου 2019 δεν υφίστανται ενδείξεις απομείωσης της αξίας των ενσώματων πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. 
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Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που περιλαμβάνονται στις ενσώματες 
ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
  
    
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2019 
Κτίρια 431.159,42 
Μεταφορικά μέσα 506.270,18 
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 11.933,41 
Σύνολο 949.363,01 

 
 

10. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

Κόστος κτήσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 
Προσθήκες 12.542,00 1.100.086,76 0,00 1.112.628,76 
Υπόλοιπα 31.12.2018 12.542,00 1.100.086,76 1.100.086,76 1.112.628,76 
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορές 0,00 -2,00 2,00 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2019 12.542,00 1.100.086,76 1.100.086,76 1.112.628,76 
          

Αποσβέσεις ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις περιόδου 278,71 0,00 0,00 278,71 
Υπόλοιπα 31.12.2018 278,71 0,00 0,00 278,71 
Αποσβέσεις περιόδου 4.180,67 0,00 0,18 4.180,85 
Υπόλοιπα 31.12.2019 4.459,38 0,00 0,18 4.459,56 
          
Καθαρή αξία 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 
Καθαρή αξία 31.12.2018 12.263,29 1.100.086,76 0,00 1.112.350,05 
Καθαρή αξία 31.12.2019 8.082,62 1.100.084,76 1,82 1.108.169,20 

 

Η υπεραξία ποσού Ευρώ 1.100.084,76 δημιουργήθηκε το 2018 στα πλαίσια της απόκτησης από την 
εταιρεία BAYER Ελλάς ΑΒΕΕ προϊόντων, στοιχείων ενεργητικού και προσωπικού τα οποία 
σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία σπόρων βαμβακιού και ελαιοκράμβης. Η υπεραξία ελέγχθηκε 
για απομείωση και δεν προέκυψαν ζημίες. 
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11. Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2019 31.12.2018 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.813.195,16 2.247.781,91 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -134.069,58 0,00 
Καθαρό ποσό αναβαλλόμενης φορολογίας 1.679.125,58 2.247.781,91 
      
  31.12.2019 31.12.2018 
Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης 2.247.781,91 2.896.777,42 
(Χρέωση)  Πίστωση  στην  Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος (Αποτελεσμάτων) -650.954,69 -667.642,84 

Πίστωση  (Χρέωση)   στα Ίδια Κεφάλαια (Λοιπά Συνολικά 
Εισοδήματα) 82.298,36 18.647,33 

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης 1.679.125,58 2.247.781,91 
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Ποσά σε Ευρώ               

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Προβλέψεις για 
παροχές σε 

εργαζόμενους 
Υποτίμηση 

αποθεμάτων 
Πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων 
Λοιπές προβλέψεις/ 

υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις 

από 
μισθώσεις 

Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις 

Σύνολο 
Υπόλοιπο 01.01.2018 918.338,65 63.148,11 1.616.903,86 176.350,86 0,00 122.035,94 2.896.777,42 
(Χρέωση)/πίστωση αποτελεσμάτων -73.095,98 55.612,34 -641.423,75 13.328,69 0,00 -22.064,14 -667.642,84 
(Χρέωση)/πίστωση ιδίων κεφαλαίων 18.647,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.647,33 
Υπόλοιπο 31.12.2018 863.890,00 118.760,45 975.480,11 189.679,55 0,00 99.971,80 2.247.781,91 
(Χρέωση)/πίστωση αποτελεσμάτων 8.700,38 -31.985,21 -444.373,53 -177.643,97 228.389,02 -234.041,38 -650.954,69 
(Χρέωση)/πίστωση ιδίων κεφαλαίων 82.298,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.298,36 
Υπόλοιπο 31.12.2019 954.888,74 86.775,24 531.106,58 12.035,58 228.389,02 -134.069,58 1.679.125,58 
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12. Εμπορικές απαιτήσεις 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ     
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 31.12.2019 31.12.2018 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Εμπορικές απαιτήσεις (ανοικτά υπόλοιπα) 10.279.494,23 8.925.677,00 
Εμπορικές απαιτήσεις (επιταγές) 8.185.538,58 7.603.472,56 
Μείον: Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων -5.768.422,24 -6.508.912,97 
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 12.696.610,57 10.020.236,59 
      
Προκαταβολές 6.419,48 2.795,01 
Λοιποί χρεώστες 99.669,01 1.883,90 
Έξοδα επομένων χρήσεων 197.533,77 313.146,95 
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 303.622,26 317.825,86 
Σύνολο απαιτήσεων κυκλοφορούντος ενεργητικού 13.000.232,83 10.338.062,45 
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό     
Εγγυήσεις ενοικίων 46.428,28 54.308,63 
Σύνολο απαιτήσεων μακροπρόθεσμου ενεργητικού 46.428,28 54.308,63 
Σύνολο απαιτήσεων (κυκλοφορούν και μακροπρόθεσμο) 13.046.661,11 10.392.371,08 

 

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία τους.  

Οι λοιποί χρεώστες κατά την χρήση 2019 αφορούν χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών ποσού Ευρώ 
50.380,79 και υπόλοιπα λοιπών χρεωστών ποσού Ευρώ 49.288,22. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και σχηματίζει προβλέψεις για απομειώσεις 
επισφάλειας σε εξατομικευμένη βάση εφόσον κρίνεται ως πιθανή η αδυναμία είσπραξής τους. Ως μέτρο 
της αδυναμίας της είσπραξης χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση η αντικειμενική δυσκολία ή η 
πτώχευση του οφειλέτη. Επίσης, ως επισφάλειες θεωρούνται το σύνολο των απαιτήσεων που 
διεκδικούνται μέσω της δικαστικής οδού, ανεξάρτητα της πιθανότητας είσπραξής τους. Κατά κανόνα η 
Εταιρεία διεκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις εφόσον το ύψος της απαίτησης δικαιολογεί το 
κόστος διεκδίκησης. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις ανέρχεται στο ποσό 
των Ευρώ 12.803 χιλ.(Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις, Προκαταβολές και Λοιποί χρεώστες) και αφορά 
τις απαιτήσεις από πελάτες και τις απαιτήσεις από χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών 
χρεωστών. 

Η κίνηση του λογαριασμού των απομειώσεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2019 31.12.2018 
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2019 & 01.01.2018 αντίστοιχα 6.508.912,97 7.904.521,35 
Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής 0,00 226.696,61 
Σχηματισθείσα στη χρήση 493.867,84 23.792,48 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις -1.071.348,38 -168.095,15 
Διαγραφές υπολοίπων -163.010,19 -1.478.002,32 
Υπόλοιπο 5.768.422,24 6.508.912,97 
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Παρακάτω αναλύονται οι απαιτήσεις από πελάτες του 2019 :  
 
Ποσά σε Ευρώ     
Εμπορικές απαιτήσεις  31.12.2019 31.12.2018 
Μη ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα 11.906.744,61 9.319.485,71 
Ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα 789.865,96 700.750,88 
Σύνολο 12.696.610,57 10.020.236,59 

 
 
 
Η ενηλικίωση των απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση και δεν έχουν απομειωθεί έχει ως εξής: 
  
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2019 31.12.2018 
0 – 3 μήνες 704.317,31 589.180,03 
3 – 6 μήνες 45.180,32 90.287,89 
6 – 12 μήνες 8.793,20 9.713,36 
> 12 μήνες 31.575,13 11.569,60 
Υπόλοιπο 789.865,96 700.750,88 

 

13. Αποθέματα 
 
Ποσά σε Ευρώ     
Αποθέματα 31.12.2019 31.12.2018 
Εμπορεύματα 5.906.326,61 6.841.871,25 
Έτοιμα προϊόντα 2.778.489,83 4.077.775,69 
Πρώτες ύλες - Υλικά συσκευασίας 3.104.837,98 3.348.261,09 
Μείον: Υποτίμηση -361.563,48 -475.041,81 
Αποθέματα καθ’ οδόν 784.970,45 141.881,40 
Σύνολο 12.213.061,39 13.934.747,62 

 

Η αξία των απαξιωθέντων αποθεμάτων (υποτίμηση στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία) που βάρυνε την 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος των χρήσεων 2019 και 2018 ανέρχεται σε Ευρώ 0,00 και Ευρώ 
257.289,71 αντίστοιχα.  

 

14. Τρέχουσα φορολογική απαίτηση 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ     
Τρέχουσα φορολογική απαίτηση 31.12.2019 31.12.2018 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 0,00 293.235,87 
Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 51.997,73 12.989,57 
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Απαιτήσεις από ΦΠΑ 440.151,00 798.008,34 
Σύνολο 492.148,73 1.104.233,78 

 

15. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ     
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 31.12.2019 31.12.2018 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 14.697.169,71 12.712.358,41 
Σύνολο 14.697.169,71 12.712.358,41 

 
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταυτίζεται με τη 
λογιστική τους αξία. 
 

16. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 8.798.584,90 και διαιρείται σε 
3.002.930 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη. 
 

17. Λοιπά αποθεματικά 
Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ         

Λοιπά αποθεματικά 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Ειδικά 

αποθεματικά 
Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

1/1/2018 639.753,10 5.413.600,51 1.870.913,86 7.924.267,47 
Κίνηση χρήσης 0,00 -5.390.435,90 0,00 -5.390.435,90 
31.12.2018 639.753,10 23.164,61 1.870.913,86 2.533.831,57 
          
1/1/2019 639.753,10 23.164,61 1.870.913,86 2.533.831,57 
Κίνηση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 
31.12.2019 639.753,10 23.164,61 1.870.913,86 2.533.831,57 

 
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού 
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, 
του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του 
αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού 
κεφαλαίου. Τα ειδικά αποθεματικά αφορούν αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί σε προηγούμενες 
χρήσεις από φορολογημένα κέρδη. Τα αφορολόγητα αποθεματικά περιλαμβάνουν κυρίως αποθεματικά 
που έχουν σχηματισθεί βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων από τα κέρδη προηγούμενων 
χρήσεων και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος εισοδήματος. Ο αναλογών φόρος θα 



BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
 
 

42 

καταβληθεί αν τα αποθεματικά αυτά διανεμηθούν και με συντελεστή, το συντελεστή που θα ισχύει κατά 
το χρόνο της διανομής.  
 
 

18. Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
 
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αναλύονται ως εξής: 
 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις    
    
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2019 
Μισθώσεις κτιρίων  199.312,74 
Μισθώσεις μεταφορικών μέσων 278.002,75 
Μισθώσεις λοιπού εξοπλισμού 8.695,97 
Σύνολο 486.011,46 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις    
    
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2019 
Μισθώσεις κτιρίων  232.232,63 
Μισθώσεις μεταφορικών μέσων 228.937,32 
Μισθώσεις λοιπού εξοπλισμού 4.439,50 
Σύνολο 465.609,45 

 

19. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 
 
Η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη 
αναλογιστική μελέτη που αφορά την Εταιρεία. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία η Εταιρεία έχει 
την υποχρέωση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να αποζημιώσει τους υπαλλήλους της όταν 
συνταξιοδοτούνται. Η σχετική νομοθεσία καθορίζει το εφ’ άπαξ ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται 
να λάβουν οι υπάλληλοι κατά τη συνταξιοδότησή τους που συνήθως εξαρτάται από κάποιους 
παράγοντες όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και οι αποδοχές τους. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε 
περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση 
απόλυσης άνευ αιτίας. Αυτή η υποχρέωση αποτελεί υποχρέωση καθορισμένων παροχών. Για τον 
υπολογισμό της αποζημίωσης λήφθηκε υπόψη ότι πολιτική της Εταιρείας είναι να πληρώνει το 100% 
της δικαιούμενης αποζημίωσης. Τα ποσά για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ 
01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

31.12.2018 

Ποσά αναγνωρισμένα στην Κατάσταση  Συνολικού Εισοδήματος     

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 169.035,00 170.895,00 

Τόκος στην υποχρέωση 58.957,00 49.900,00 

Έξοδο στην Κατάσταση  Συνολικού Εισοδήματος 227.992,00 220.795,00 

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 0,00 31.363,00 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 27.377,00 0,00 

Άλλα έξοδα/(έσοδα) 883.000,00 0,00 
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Συνολικό έξοδο στην κατάσταση  αποτελεσμάτων 1.138.369,00 252.158,00 

      
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης     

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της χρήσης 3.832.560,00 3.166.685,00 

Παροχές που πληρώθηκαν -982.372,92 -81.251,00 

Σύνολο εξόδου που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση  Συνολικού Εισοδήματος 1.138.369,00 252.158,00 

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 0,00 377.000,00 

Ποσό που καταχωρείται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων 367.147,00 117.968,00 

Καθαρή αναγνωρισμένη υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 4.355.703,08 3.832.560,00 

      

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 
01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

31.12.2018 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 3.832.560,00 3.166.685,00 
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 169.035,00 170.895,00 
Δαπάνη τόκου 58.957,00 49.900,00 
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών/ Περικοπών 27.377,00 0,00 
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -982.372,92 -81.251,00 
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 0,00 408.363,00 
Άλλα έξοδα/(έσοδα) 883.000,00 0,00 
Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)  στην υποχρέωση 367.147,00 117.968,00 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης 4.355.703,08 3.832.560,00 
 
Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 
 

      

Αναλογιστικές παραδοχές 
01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

31.12.2018 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,67% 1,55% 
Πληθωρισμός 1,50% 1,50% 
Ποσοστό αύξησης αποδοχών 2% 2% 
Μέσος όρος εργασιακής ζωής 11,57 11,55 

 

20. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ     
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 31.12.2019 31.12.2018 
Εμπορικές υποχρεώσεις 27.907.924,52 27.820.805,26 
Δουλευμένα έξοδα 505.733,26 692.051,04 
Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης και λοιποί φόροι 229.935,34 210.286,45 
Πιστωτές Διάφοροι 32.662,10 81.968,49 
Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών 729.588,36 1.376.635,37 
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Σύνολο 29.405.843,58 30.181.746,61 

 

 

Στις ανωτέρω εμπορικές υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται υποχρεώσεις προς εταιρείες του ομίλου 
Ευρώ 27.084 χιλ.. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι εξοφλητέες εντός 1 έτους από την ημερομηνία 
της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

 

21. Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 
Η Εταιρεία είχε κατά την 31.12.2019 και 31.12.2018 έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου 
συνολικής αξίας Ευρώ 17.177,21 και Ευρώ 11.254,76  με εταιρείες του διεθνούς ομίλου. Το υπόλοιπο 
κατά την 31.12.2019 αφορά σύμβαση με ημερομηνία 1η Ιουλίου 2006 με την BASF SE για την διαρκή 
χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίων κίνησης. Ο λογαριασμός λειτουργεί ως αλληλόχρεος με την ενιαία 
καταχώρηση σε αυτόν, πληρωμών προμηθευτών και εισπράξεων πελατών της Εταιρείας. Το επιτόκιο 
κατά την διάρκεια της χρήσης κυμάνθηκε μεταξύ 0,8% έως 1,9%.  

Η συνολική κίνηση του λογαριασμού για το έτος 2019 έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 
01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

31.12.2018 
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2018 & 01.01.2019 11.254,76 21.047,61 
Χορηγήσεις 5.315.381,85 6.123.110,06 
Καταβολές -5.328.229,88 -6.150.799,53 
Τόκοι περιόδου 18.770,48 17.896,62 
Υπόλοιπο λήξης 31.12.2018 & 31.12.2019 17.177,21 11.254,76 

 
Λόγω της δυνατότητας δανεισμού από τις εταιρείες του Ομίλου δεν υπάρχει κίνδυνος από πιθανή 
αύξηση μείωση των επιτοκίων. 
 

22. Υποχρεώσεις από φόρους 
 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ     
  31.12.2019 31.12.2018 
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 117.335,07 0,00 
Υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους 352.556,66 148.095,06 
Λοιποί φόροι - τέλη 193,77 1.048,82 
Σύνολο 470.085,50 149.143,88 

 
 

23. Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις  
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της Εταιρείας ποσού Ευρώ 50.148,24 και Ευρώ 51.314,68 για 
τη χρήση 2019 και 2018 αντίστοιχα, αφορούν  υποχρεώσεις της Εταιρείας που προκύπτουν εξαιτίας της 
διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας του κλάδου εμπορίας και παραγωγής χημικών κατασκευών. 
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Οι προβλέψεις που διενεργήθηκαν αφορούν σε υποχρεώσεις που αναμένεται να προκύψουν από 
υπάρχουσες δικαστικές διαμάχες με πελάτες του κλάδου καθώς και σε υποχρεώσεις από την διακοπή 
λειτουργίας του εργοστασίου για αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η κίνηση των παραπάνω προβλέψεων έχει ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 
01.01 - 

31.12.2019 
01.01 - 

31.12.2018 
Υπόλοιπο αρχή έτους 51.314,68 101.314,68 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0,00 -50.000,00 
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις -1.166,44 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2019 & 31.12.2018 αντίστοιχα 50.148,24 51.314,68 
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24. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
 

Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες υποθέσεις που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τα Ίδια 
Κεφάλαια και την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρείας. 

 

25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι όλες οι εταιρείες του Ομίλου Basf στο εξωτερικό, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με Basf 
Hellas AE Χρήση Πωλήσεις προς 

συνδεδεμένα μέρη 
Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Ποσά που 
οφείλονται στα 

συνδεδεμένα μέρη 

BASF SE Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 2.167.046,85 15.295.305,41 284.455,48 16.464.953,77 

2018 2.023.267,10 18.088.089,06 256.460,05 18.360.485,25 

BASF Coatings GmbH                  Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 1.299,53 0,00 422,23 0,00 

BASF Construction Chemicals   Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 300.326,01 0,00 0,00 0,00 

2018 284.547,72 0,00 23.712,31 0,00 

BASF Italia S.p.A.        Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 175.791,89 19.780,02 36.091,91 19.780,02 

2018 152.875,73 40.101,06 27.514,79 40.101,06 

BASF FRANCE S.A.S. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 0,00 220.082,71 0,00 173.307,12 

2018 0,00 105.512,64 0,00 99.915,97 

BTC Europe GmbH  Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 1.119.980,81 0,00 116.327,97 0,00 

2018 1.091.510,99 0,00 59.185,30 0,00 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 174.862,28 9.113.991,20 0,00 9.184.951,20 

2018 400.235,46 7.027.162,83 4.042,50 7.134.812,83 

BASF Business Services GmbH Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 6.300,00 501.293,13 525,00 543.472,45 

2018 2.331,00 473.724,43 777,00 515.674,89 

BASF S.R.L. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 18.297,13 43.569,69 16.403,70 43.851,99 

2018 3.914,22 3.390,69 683,29 3.673,19 

BASF Agricultural Specialities Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 0,00 1.890,81 0,00 1.890,81 

2018 0,00 1.823,02 0,00 1.823,02 

BASF Services Europe GmbH Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 4.500,00 36.602,70 750,00 36.602,70 

2018 0,00 33.143,58 0,00 33.157,67 

BASF T#rk Kimya Sanayi          Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 283.501,15 0,00 69.071,57 0,00 

2018 50.878,37 0,00 0,00 29.445,95 

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 205.830,31 299.468,00 37.200,00 299.468,00 

2018 73.024,70 0,00 73.024,70 0,00 

BASF Srbija d.o.o. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 6.328,18 0,00 6.450,63 25.971,14 

2018 2.252,13 25.971,14 2.969,13 25.971,14 
BASF Hungaria Kft. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 20.290,68 188.533,12 5.921,82 212.868,94 
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2018 46.313,21 315.105,23 836,78 363.532,06 

BASF Polska Sp. z o.o. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 115.562,19 35.107,20 33.925,66 37.888,08 

2018 49.471,19 19.708,63 6.302,03 20.438,60 

BASF EOOD Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 9.187,86 0,00 2.434,44 1.623,35 

2018 3.251,13 19.480,20 353,12 19.480,20 

BASF CROATIA D.O.O. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 3.979,01 15.192,23 1.162,44 17.563,04 

2018 1.475,45 19.707,16 184,24 19.707,16 

BASF Coatings Services S.R.L. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 1.737,32 0,00 1.737,32 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

BASF Colors & Effects GmbH          Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 -4.408,99 0,00 0,00 0,00 

2018 42.272,91 0,00 0,00 0,00 

BASF OESTERREICH GmbH Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 3.674,98 30.156,00 0,00 5.026,00 

2018 17.221,29 21.408,61 1.508,99 8.891,55 

BASF Slovensko spol. s.r.o. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 25.680,60 15.125,04 7.489,46 15.125,04 

2018 10.947,87 0,00 1.243,48 0,00 

BASF Stavebni hmot Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 16.884,64 0,00 1.903,74 0,00 

BASF Performance Products GmbH Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 5.728,72 0,00 475,90 0,00 

BASF spol. s.r.o. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 2.523,44 0,00 330,10 0,00 

BASF Corporation Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 0,00 0,00 3.307,73 0,00 

2018 3.307,73 0,00 3.307,73 0,00 

BASF Coatings Services Sp. z o.o. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 651,07 0,00 0,00 0,00 

2018 738,63 0,00 222,58 0,00 

BASF Finance Malta GmbH Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 0,00 18.376,38 0,00 0,00 

2018 0,00 17.381,93 0,00 0,00 

BASF SLOVENIJA D.O.O. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 3.978,40 0,00 1.161,36 0,00 

2018 1.859,52 0,00 99,51 0,00 

BASF PLC Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 0,00 197,45 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

BASF Nederland B.V. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 9.500,00 0,00 750,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

BASF COATINGS SERVICES AB Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 10.386,55 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

BASF Iran (PJS) Company Συνδεδεμένη Εταιρεία 2019 1.313,00 0,00 1.313,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

Σύνολα 2019 4.664.297,28 25.834.671,09 626.479,49 27.084.343,65 

2018 4.288.132,68 26.211.710,21 465.559,50 26.677.110,54 
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Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθυντικών στελεχών 2019 2018 
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 199.644,73 197.346,74 
Λοιπές επιβαρύνσεις 74.978,81 84.611,00 
      

Υπόλοιπα απαιτήσεων/υποχρεώσεων από/προς 
μέλη Διοίκησης/Διευθυντικά στελέχη 2019 2018 
Υποχρεώσεις προς διευθυντές 1.982,50 0,00 
Απαιτήσεις από διευθυντές 0,00 382,90 

Η Εταιρεία είχε, κατά την 31.12.2019 και 31.12.2018, έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου 
συνολικής αξίας Ευρώ 17.177,21 και Ευρώ 11.254,76 αντίστοιχα, προς την εταιρεία BASF SE. 

 

26. Άλλα σημαντικά γεγονότα 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις. 
 

27. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η 
έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 οι έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου της Εταιρείας 
ανέρχονταν σε Ευρώ 17 χιλ. και οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου, γεγονός που καθιστά τον 
κίνδυνο ταμιακών ροών μη σημαντικό. 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι χονδρικές πωλήσεις 
γίνονται κατόπιν ελέγχου φερεγγυότητας των πελατών. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της δυνατότητας δανεισμού από εταιρείες του διεθνούς ομίλου. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον σημείωσε βελτίωση στην Ελλάδα με ρυθμό 
ανάπτυξης +1,9% το 2019. Οι αρχικές εκτιμήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος πριν την έναρξη της κρίσης 
λόγω του COVID-19, εκτιμούσαν ρυθμό ανάπτυξης στο 2,4% για το 2020 και 2,5% για το 2021.Οι 
δείκτες οικονομικού κλίματος και προσδοκιών είχαν βελτιωθεί σημαντικά και υποδήλωναν τη συνέχιση 
της αναπτυξιακής δυναμικής με την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα να ενισχύεται με την πλήρη 
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κατάργηση της κίνησης κεφαλαίων από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Η ελληνική οικονομία 
εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει πολύ περιοριστικές δημοσιονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες 
σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες-μέλη της ευρωζώνης, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι 
κίνδυνοι από το εξωτερικό περιβάλλον εξαιτίας της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης.  
Με τις πρόσφατες προβλέψεις χρηματοπιστωτικών οίκων, εκτιμάται πως η ύφεση που θα φέρει η 
πανδημία, τόσο λόγω των έκτακτων οικονομικών μέτρων, όσο και λόγω αναστολής της λειτουργίας της 
αγοράς, υπολογίζεται στο -5,3%.  
 

28. Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων 
της Εταιρείας προσεγγίζει την λογιστική αξία τους: 

− Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
− Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
− Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
− Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμένα μέρη) 
 

 
Σημειώνεται πως στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται έξοδα επομένων χρήσεων 
(2019 : Ευρώ 197.534, 2018: Ευρώ 313.147) τα οποία δεν αποτελούν χρηματοοικονομικά στοιχεία. Στις 
εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ασφαλιστικοί οργανισμοί και δουλευμένα έξοδα 
περιόδου της Εταιρείας για το 2019 και 2018 συνολικού ποσού Ευρώ 735.669 και Ευρώ 902.337 
αντίστοιχα τα οποία δεν αποτελούν χρηματοοικονομικά στοιχεία.   
 

29. Αμοιβή ελεγκτών 
 
Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 21.995,00 για τον τακτικό έλεγχο και 
σε Ευρώ 29.000,00 για τη διενέργεια ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης. Πέραν αυτών δεν 
παρέχονται άλλες υπηρεσίες. 
 

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2020 η εμφάνιση και συνεχής αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19) 
στη χώρα οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση στην αναγκαία λήψη μέτρων περιορισμού κοινωνικών & 
οικονομικών δραστηριοτήτων για την αποτροπή ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, με σημαντικό αντίκτυπο 
στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην παραγωγή και στην αλυσίδα εφοδιασμού αγαθών και 
γενικότερα σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Σε λήψη αντίστοιχων μέτρων έχουν προχωρήσει και  σχεδόν όλα τα κράτη της ΕΕ, αλλά και πολλά 
άλλα σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς ο ιός εξαπλώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) τον Μάρτιο του 2020 να κηρύξει πανδημία.  Ο χρόνος λήξης των μέτρων 
αυτών, στα οποία πιθανόν να προστεθούν και άλλα, δεν είναι ακόμα προσδιορίσιμος. 

Λόγω του γεγονότος αυτού οι ισορροπίες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο έχουν 
διαταραχθεί. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.  Διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό 
λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, είναι σε 
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ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών 
σε εθνικό επίπεδο. 

Η Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης και με απόλυτο σεβασμό προς τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), έθεσε πολύ νωρίς σε εφαρμογή ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλους τους τομείς και 
μεριμνώντας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών/πελατών της. 

Με τις πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, προχώρησε σε προληπτικές απολυμάνσεις των γραφείων, 
έγινε επιπλέον προμήθεια Μ.Α.Π. (γάντια και μάσκες μιας χρήσης) καθώς και ψηφιακού θερμομέτρου 
μη επαφής για άμεση ανίχνευση συμπτωμάτων πυρετού. Επιπλέον, αναρτήθηκαν στα κτίρια της 
εταιρίας ενημερωτικές αφίσες της Πολιτικής Προστασίας και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή 
αλκοολούχου αντισηπτικού, ενώ το αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό στάλθηκε και ηλεκτρονικά στους 
εργαζόμενους.  
 
 
Την Τετάρτη 13 Μαρτίου, η εταιρεία προχώρησε σε απόλυτο κλείσιμο των γραφείων της Αθήνας και 
σε επιβολή τηλε-εργασίας  (home office), προσφέροντας στο σύνολο των εργαζομένων τα σχετικά 
απαραίτητα εργαλεία. Ξεκίνησε η συστηματική αποστολή ψηφιακών ενημερωτικών δελτίων 
(newsletters) και τα ψηφιακά σεμινάρια (webinars). Παράλληλα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, μια νέα 
ψηφιακή πλατφόρμα με τίτλο STAY CONNECTED με στόχο την άμεση και πιο στοχευμένη στήριξη 
των συνεργατών μας.  
Στις εγκαταστάσεις της Σίνδου, συνεχίσαμε τη λειτουργία, με το ελάχιστο προβλεπόμενο προσωπικό 
για να μην επηρεαστεί η αγροτική παραγωγή. Κατά την είσοδο στην εγκατάσταση, προμηθεύαμε όλους 
τους οδηγούς με μάσκες και γάντια μιας χρήσης, ενώ κατά την διάρκεια φορτώσεων-εκφορτώσεων οι 
οδηγοί υποχρεούνταν να παραμείνουν εντός της καμπίνας των οχημάτων τους.  
Η επιστροφή στα γραφεία και την κανονικότητα έγινε σταδιακά σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις 
και τις κατευθυντήριες οδηγίες της κυβέρνησης και των υγειονομικών αρχών. 
Αυτήν τη στιγμή εφαρμόζονται συγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα και οι  επισκέπτες γίνονται δεκτοί 
μόνο εφόσον γίνεται χρήση μάσκας. Το συνεργείο καθαριότητας καθαρίζει καθημερινά με 
απολυμαντικά όλες τις επιφάνειες και αερίζει τους χώρους. Οι εργαζόμενοι τηρούν αυστηρά τους 
κανόνες υγιεινής και τις σχετικές αποστάσεις, ενώ τοποθετήθηκαν διαχωριστικά στα γραφεία με μικρή 
απόσταση μεταξύ τους. Υπάρχουν αυστηρές αλλαγές στους κανόνες των κοινόχρηστων χώρων 
εστίασης και ισχύει υποχρεωτικά η τηλε-εργασία για μία φορά την εβδομάδα.   
 
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από την 
πανδημία. Αντιθέτως παρουσίασαν αύξηση Ευρώ 2.435 χιλ. ( Ευρώ 42.386 χιλ έναντι Ευρώ 39.951 χιλ 
το 1ο εξάμηνο του 2019).  

Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη, δίχως να μπορεί να προσδιορισθεί ο βαθμός 
εξάπλωσης και η διάρκεια της πανδημίας,  με βάση τα ανωτέρω, τη φύση των δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας και του μοντέλου λειτουργίας της, θεωρούμε πώς η Διοίκηση έχει λάβει όλα τα δυνατά και 
απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, και οι όποιες 
ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στη λειτουργία της Εταιρείας δεν αναμένεται να 
είναι σημαντικές. 

 

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 24η Αυγούστου 2020 και υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η 
οποία θα συνέλθει μέχρι την 10.09.2019 και  η οποία με βάση το νόμο και το καταστατικό έχει δικαίωμα 
να τις τροποποιεί. 
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