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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

 

Κύριοι Εταίροι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4072/2012 και του άρθρου 150 του Κ.Ν. 4548/2018 
υποβάλλουμε συνημμένα Έκθεση Διαχείρισης, για την 2η εταιρική χρήση που έληξε την 31η  
Δεκεμβρίου 2019, συνοδευόμενη από τις Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική 
Ένωση. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας, υπήρξαν σύμφωνες με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως αυτοί ορίζονται από το καταστατικό της. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της ανωτέρω χρήσης που ακολουθούν, προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διαχειρίστριας της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα μετά 
από φόρους για την 2η εταιρική χρήση της Εταιρείας (1/1-31/12/2019) ήταν ζημιογόνα. 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Η Εταιρεία εκτίθεται κυρίως σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως: 

• κίνδυνο ρευστότητας ή 

• κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί 
να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.  

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνεται πως γίνεται τακτικά προγραμματισμός των 
πληρωμών αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας  αλλά και τις γενικότερες ταμειακές της 
εκροές από την καθημερινή της δραστηριότητα. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα κύρια στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας για τη χρήση του 2019, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχουν ως κάτωθι: 
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  1/1-31/12/2019 13/06/2018-31/12/2018 

Κύκλος εργασιών 55.279,32 5.254,56 

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 55.173,46 5.254,56 
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών  αποτελεσμάτων 

 
37.169,43 (22.944,19) 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (13.544,06) (24.220,61) 

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (13.490,43) (24.202,36) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 και την 31.12.2018 είναι αρνητικά και 
ανέρχονται σε € (32.692,79) και σε € (19.202,36) αντίστοιχα. Επιπλέον, κατά την 31.12.2019 το 
κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας είναι αρνητικό και ανέρχεται σε (45.491,40) ευρώ, αλλά το 
μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων αφορά σε συνδεδεμένα μέρη. 

Παρόλο που τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας εντούτοις οι οικονομικές καταστάσεις εντούτοις έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας κυρίως γιατί τυγχάνει της στήριξης 
των μετόχων της.  

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 : 

        
Α. Οικονομικής Διαρθρώσεως 31/12/2019    31/12/2018  

 

 
       

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 61.869,91 
= 73,50% 

 26.192,69 
= 68,55% 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 84.174,70  38.210,99 

 
     

 
 

Ίδια Κεφάλαια 
 

(32.692,79) = (27,97)% 
 (19.202,36) 

= (33,45)% 

Σύνολο υποχρεώσεων 116.867,49  57.413,35 

 
     

 
 

Ίδια Κεφάλαια (32.692,79) 
= (146,57)% 

 (19.202,36) 
= (159,78)% 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.304,79  12.018,29 

 
     

 
 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 61.869,91 
= 57,63% 

 26.192,69 
= 45,62% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 107.361,31  57.413,35 

 
    

   

Β. Αποδόσεως & Αποδοτικότητας 
1/1/2019-

31/12/2019 
   13/06/2018 -31/12/2018  

 
    

  
 

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (13.490,43) 
= (24,40)% 

 (24.202,36) 
= (460,60)% 

Κύκλος εργασιών 55.279,32  5.254,56 

 
     

 
 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (13.544,06) 
= 41,43% 

 (24.220,61) 
= 126,13% 

Ίδια Κεφάλαια (32.692,79)  (19.202,36) 
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε φάση επαναξιολόγησης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών 
της μέσω της αξιοποίηση της εμπειρίας της στον όμιλο που ανήκει.  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δεν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας, κατά τη χρήση 2019, στους τομείς της έρευνας και της 
ανάπτυξης.  

Το υποκατάστημα που διατηρούσε στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μητροπόλεως 36, διέκοψε 
οριστικά τη λειτουργία του τον Μαϊό του 2020. 

Καλούμε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2019, και να απαλλάξει τον Διαχειριστή, τους Ελεγκτές και τον Λογιστή της Εταιρείας από 
κάθε ευθύνη. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού (COVID-19) έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική 
δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Την τελευταία εβδομάδα του 
Φεβρουαρίου 2020, η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 στην Ευρώπη και κυρίως στην Ιταλία, άρχισε 
να δημιουργεί σημαντικά αρνητικές συνθήκες στην οικονομία.  
Η κατάσταση επιδεινώθηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες καθώς ακολούθησαν η περαιτέρω ραγδαία 
εξάπλωση του ιού σε νέες χώρες και κυρίως στην Ευρώπη, η αναβάθμιση του COVID-19 σε πανδημία 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αποκλεισμός της Ιταλίας με την επιβολή σημαντικών 
περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών στο σύνολο της χώρας, η απόφαση των Η.Π.Α. για 
απαγόρευση των πτήσεων από/προς την Ευρώπη και οι αποφάσεις όλο και περισσότερων χωρών όσο 
και στη χώρα μας για επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις, ακόμα και κλείσιμο συνόρων. 
 
Δεδομένης της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19), είναι δύσκολο να προβλεφθεί το εύρος των 
πιθανών αποτελεσμάτων για την παγκόσμια οικονομία σε αυτό το σημείο. Τα αποτελέσματα μπορεί να 
κυμαίνονται από τον επιτυχή περιορισμό του ιού και τις μικρές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, σε μια 
παρατεταμένη επίπτωση που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή ύφεση. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις 
ανέφεραν πρόσφατα ότι θα εφαρμοστούν ορισμένες πολιτικές και δημοσιονομικές δράσεις που 
αποσκοπούν στην άμβλυνση των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. 
 
Ο μελλοντικός αντίκτυπος της πανδημίας πρέπει να εκτιμηθεί υπό το πρίσμα της βάσης της λογιστικής 
συνέχειας που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη  η Διοίκηση δεν είναι ακόμη σε θέση να γνωρίζει το 
μέγεθος των επιπτώσεων στη λειτουργία της εταιρείας οι οποίες σχετίζονται με την επίδραση της 
εξάπλωσης της νόσου COVID-19 καθώς θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό 
εξάπλωσης της νόσου. 
Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και 
ακολουθεί τις οδηγίες των τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που 
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εφαρμόζουν η ελληνική κυβέρνηση. Ειδικότερα οι προτεραιότητες της Εταιρείας συνοψίζονται 
παρακάτω: 
• Προστασία της υγείας των συνεργατών της 
• Λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων ενόψει της επικείμενης επαναφοράς 
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε κανονικές συνθήκες 
• Προστασία της οικονομικής θέσης της Εταιρείας 

Τον Μαϊο του 2020 η εταιρεία διέκοψε οριστικά τη λειτουργία του υποκαταστήματος που διατηρούσε 
στη Θεσσαλονίκη και η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε φάση επαναξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων και λειτουργιών της εταιρείας μέσω της αξιοποίηση της εμπειρίας της στον όμιλο 
που ανήκει.  
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Εταίρους της Εταιρείας NORTHCUT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας NORTHCUT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
εταιρείας NORTHCUT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι 
ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό. Επιπλέον το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό ευρώ  45 χιλ. με 
αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι συνθήκες αυτές 
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2 επί των Οικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση της εταιρείας 
έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων. Η γνώμη μας 
δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 

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

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες 
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται 
να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και 
διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

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

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

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

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

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

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

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του 
άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 
την 31.12.2019. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία NORTHCUT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. 

 

 

 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

 

Αθανασία Αραμπατζή                                                                                                       Ανδρεάς Δημ. Τσαμάκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821                                                                                                          Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  17101 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31/12/2019 
 
  Σημ. 31/12/2019 31/12/2018 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
     

 
Ενσώματα πάγια 7.1 1,27 0,04 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.2 4.500,01 5.000,01 
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 7.3 10.376,63 0,00 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.4 7.355,00 7.000,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7.5 71,87 18,24 

    22.304,79 12.018,29 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέματα   205,78 0,00 

Εμπορικές απαιτήσεις 7.6 0,00 6.450,49 

Λοιπές απαιτήσεις 7.7 45.463,04 6.557,74 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.8 16.201,09 13.184,46 

    61.869,91 26.192,69 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   84.174,70 38.210,98 

       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους  της μητρικής      
Εταιρικό κεφάλαιο 7.9 5.000,00 5.000,00 

Κέρδη / (ζημιές) εις νέον   (37.692,79) (24.202,36) 

    (32.692,79) (19.202,36) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   (32.692,79) (19.202,36) 

      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 7.12 9.506,18 0,00 

    9.619,99 0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Εμπορικές υποχρεώσεις 7.10 98.869,28 20.397,12 

Λοιπες υποχρεώσεις 7.11 7.322,12 37.016,23 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 7.12 1.169,91 0,00 

    107.361,31 57.413,35 

Σύνολο υποχρεώσεων   116.867,49 57.413,35 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   84.174,70 38.210,98 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 
 

  1/1-31/12/2019 13/6-31/12/2018 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Σημ.   
Πωλήσεις 7.13 55.279,32 5.254,56 

Μείον: Κόστος πωλήσεων                    (105,86)                      0,00  

Μικτό κέρδος  55.173,46 5.254,56 
   

 
  

  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.14              (12.750,99)                        (5.670,14) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7.15              (53.331,10)                      (23.678,50) 

Λοιπά έσοδα 7.16                 1.835,66                         0,00  

Λοιπά έξοδα 7.17                   (465,62)                             (65,16) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης               (9.538,59) 
                     

(24.159,24) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.18 1,11 0,03 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 7.28                (4.006,58)                             (61,40) 

Χρηματοοικονομικό κόστος  7.18                (4.005,47)                             (61,37) 

Αποτελέσματα προ φόρων            
    (13.544,06) 

                     
(24.220,61) 

Φόρος εισοδήματος - αναβαλλόμενος 7.19 53,63 18,24 

Αποτελέσματα μετά φόρων               (13.490,43) 
                  

    (24.202,36) 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)  
  

  Βασικά                  (134,90)                         (242,02) 

Λοιπά συνολικά έσοδα:  
  

Που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτ/τα 

 

  

Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) σε προγρ. καθορ. παροχών   0,00 0,00 

Φόρος εισοδήματος  0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος επί των Αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών) λόγω μεταβολής του φορολογικού 
συντελεστή 

 0,00 0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(Α)+(Β) 

              
 (13.490,43) 

           
           (24.202,36) 

    
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

        

Υπόλοιπο 13 Ιουνίου 2018 0,00 0,00 0,00 

Καθαρά κέρδη /( ζημία) χρήσης 0,00 (24.202,36) (24.202,36) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 

Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου 5.000,00 0,00 5.000,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 5.000,00 (24.202,36) (19.202,36) 

        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 5.000,00 (24.202,36) (19.202,36) 

Καθαρά κέρδη /( ζημία) χρήσης 0,00 (13.490,43) (13.490,43) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 5.000,00 (37.692,79) (32.692,79) 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 
 

 1/1-31/12/2019 13/6-31/12/2018 

   
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη/ Zημιές προ φόρων (13.544,06) (24.220,61) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 46.706,91 1.215,05 

Προβλέψεις (65,16) 65,16 

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και  ζημίες) επενδυτικής 
 δραστηριότητας 0,00 (0,03) 

Πιστωτικοί τόκοι (1,11) 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  4.006,58 61,40 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία 0,00 0,00 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου 
 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  (205,78) 0,00 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (32.454,81) (20.073,39) 

(Μείωση ) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 41.526,05 57.413,35 

Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (3.434,12) (61,40) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 42.534,50 14.399,53 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (3.258,98) (1.215,10) 

Τόκοι εισπραχθέντες 1,11 0,03 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.257,87) (1.215,07) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Μεταβολή από αναγνώριση Χρηματοδοτικών μισθώσεων (36.260,00) 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (36.260,00) 0,00 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
 ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 3.016,63 13.184,46 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 13.184,46 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 16.201,09 13.184,46 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORTHCUT I.K.E. 
Γ.Ε.ΜΗ 146746501000 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

14 

 

 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 
Η Εταιρεία «NORTHCUT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με το 
διακριτικό τίτλο «NORTHCUT Ι.Κ.Ε.», έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπαριθμ’ 8.513 πράξη σύστασης 
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας την 13η Ιουνίου 2018 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146746501000. 
Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου και γραφεία αυτής επί της οδού Λεωφ. Ποσειδώνος 77. Η 
Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, εντός ή εκτός της 
Ελλάδας. Η Εταιρία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη 
διεύθυνση. Επίσης η Εταιρία μπορεί με απόφαση του διαχειριστή να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα 
και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό κατά την διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 45 του Ν. 4072/2012.  
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20ετής), αρχίζει δε από την ημέρα που θα εγγραφεί στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα συμπλήρωσης της εικοσαετίας. Η 
διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 
§ 5 ν. 4072/2012. 
 
Σκοπός της Εταιρείας 
Σκοπός της ιδρυόμενης Εταιρίας είναι η εμπορία αθλητικών ειδών και ειδών σπορ με την ευρεία του 
όρου έννοια (ένδυσης, υπόδησης, άθλησης, γύμνασης), συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων 
συσκευών και υλικών. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια 
και ειδικότερα μπορεί:  
  α) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής φύσης επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, 
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 
  β) Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, 
είτε ημεδαπά είτε αλλοδαπά, να συνάπτει όλες τις απαραίτητες συμβάσεις, ως και ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συναλλαγές με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και να συμμετέχει σε μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και να συστήνει 
εταιρείες κάθε τύπου με τα πρόσωπα αυτά. Οι ανωτέρω συνεργασίες μπορούν να επιτυγχάνονται κατά 
περίπτωση με εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες. 
    γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να 
συστήνει και κοινοπραξίες.  
    δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση και εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή 
παρεμφερή σκοπό. 
  ε) Να συνάπτει συμβάσεις δανείου με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα παρέχοντας οποιασδήποτε 
φύσης εγγυήσεις προς εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων για την επίτευξη του σκοπού της 
εταιρίας. 
  στ) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες 
δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.  
Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) εγκρίθηκαν από το 
αρμόδιο όργανο της Εταιρείας την 28η Αυγούστου 2020. 
Η Εταιρεία για τις χρήσεις που έληξαν κατά την 31/12/2019 και 31/12/2018 δεν απασχολούσε 
προσωπικό. 
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2.   Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων  
Η NORTHCUT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ («η Εταιρεία») 
κατάρτισε τις Οικονομικές Καταστάσεις, για τη χρήση 01/01/2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, και με την 
παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η χρήση αυτής της λογιστικής αρχής 
λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την τρέχουσα και την προβλεπόμενη χρηματοοικονομική θέση της 
εταιρείας. 
Κατά την 31/12/2019 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και 
επιπλέον, κατά την ημερομηνία αυτή, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 
εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό 
ευρώ 45 χιλ.. Οι οικονομικές καταστάσεις εντούτοις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης 
της δραστηριότητας καθόσον οι βασικοί μέτοχοι αυτής και οι τελικοί δικαιούχοι τους έχουν την 
οικονομική δυνατότητα και δεσμεύονται να καλύψουν οποιεσδήποτε ανάγκες  ρευστότητας 
τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων 
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. 

Επιπλέον η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού των δραστηριοτήτων της 
και μεσα στο περιβάλλον του Ομίλου που ανήκει.    

Η ετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τους Διοικούντες στη διαδικασία 
εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό 
αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση των 
Διοικούντων σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να 
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Δεν υπάρχουν περιοχές που αφορούν περίπλοκες 
συναλλαγές και που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή υποθέσεις και εκτιμήσεις που 
να είναι σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 
3. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 
Στις Οικονομικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές προσαρμοσμένες με τα νέα 
Πρότυπα, Διερμηνείες και αναθεωρήσεις Προτύπων που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αναλύονται 
κατωτέρω: 
 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2019 ή μεταγενέστερα. 
 

• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ (IASB) εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 το οποίο και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 και 
τις Διερμηνείες 4, 15 και 27. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι 
εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 
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αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 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 με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό 
στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Το περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται 
από το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης µίσθωσης, τις αρχικές άµεσες δαπάνες, τυχόν 
προκαταβολές µισθωµάτων και την εκτίµηση κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του 
στοιχείου. Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία 
των µελλοντικών υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την 
πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 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 πρότυπο 
εφαρμόστηκε από την Εταιρεία εντός της αναφερόμενης περιόδου. Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή του προτύπου περιλαμβάνονται στη Σημείωση 3.1Α των οικονομικών 
καταστάσεων. 

• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 
«Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, 
αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της 
αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας 
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον 
λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 
9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου 
και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν 
συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία 
συγκεκριμένη προϋπόθεση.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 
28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό 
χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν 
εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9.  

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Το Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-
2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος 
του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 
κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο 



 

 

NORTHCUT I.K.E. 
Γ.Ε.ΜΗ 146746501000 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

17 

 

αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για 
χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού 
επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 
Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019) 

Το Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες 
αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού 
τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός 
προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της 
κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους 
χρήστες αυτών.  

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Το Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα 
οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με 
συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια 
της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του 
ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των 
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν 
λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της 
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Το Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 
Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 
περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως 
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άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το 
ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες 
θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 
και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να 
εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε 
άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις 
συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες 
επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του 
Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή 
χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, 
όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες 
πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από 
τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 
3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις 
εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων 
του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να 
παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις 
υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και 
σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω 
έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 
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ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων 
των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 
κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 
οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που 
εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2022) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 
απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν 
ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία 
οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 
μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το 
δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την 
ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις 
προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του 
διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) 
αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται 
να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Η Εταιρεία θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

Α. ΔΠΧΑ 16 “ Μισθώσεις“  

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του 
έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 
εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο 
προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο 
που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει 
να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

Η Εταιρεία προχώρησε στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 αναδρομικά. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η σωρευτική επίδραση 
από την αρχική εφαρμογή του Προτύπου αναγνωρίστηκε κατά την 01.01.2019 με αναγνώριση 
υποχρέωσης από μισθώσεις και δικαιώματος χρήσης περιουσιακών στοιχείων. Η υποχρέωση 
επιμετρήθηκε στην παρούσα αξία των υπολειπόμενων μισθωμάτων προεξοφλημένων με το διαφορικό 
επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας (incremental borrowing rate). Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού 
στοιχείου επιμετρήθηκε στο ποσό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης από μισθώσεις κατά την 
01.01.2019. 
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Ως διαφορικό επιτόκιο δανεισμού ορίσθηκε το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας 
«Sportswind A.E.» ως εταιρεία που κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,  
καθώς η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις για την περίοδο 01.01.2019-31.12.2019 και 
προσδιορίσθηκε σε 6,21%. 

Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις μισθώσεις για τις οποίες το υποκείμενο στοιχείο του 
ενεργητικού είναι χαμηλής αξίας, η Εταιρεία αναγνώρισε τα μισθώματα ως έξοδα στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο, σύμφωνα με τις σχετικές εξαιρέσεις που παρέχονται από το 
ΔΠΧΑ 16. Η Εταιρεία μισθώνει κτίρια και μεταφορικά μέσα. 

Ως μισθωτής με την προηγούμενη λογιστική πολιτική, η Εταιρεία ταξινομούσε τις μισθώσεις ως 
λειτουργικές ή χρηματοδοτικές με βάση την αξιολόγηση εάν μεταβιβάζονται όλοι οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 
μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, αναγνωρίζεται 
το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις μίσθωσης για πολλές από τις 
μισθώσεις στις οποίες αντισυμβάλλεται ως μισθωτής, εκτός από μισθώσεις μικρής αξίας, οι πληρωμές 
των οποίων καταχωρούνται με σταθερή μέθοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε όλη την διάρκεια 
της μίσθωσης. 

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού σχετίζονται με τις 
παρακάτω κατηγορίες παγίων και παρουσιάζονται στο κονδύλι «Δικαιώματα χρήσης στοιχείων 

ενεργητικού» την 1η Ιανουαρίου 2019, αναλύονται ως ακολούθως: 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 01.01.2019 

  
Δικαίωμα χρήσης ακινήτων 70.638,31 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 70.638,31 

 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 01.01.2019 

  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 42.110,34 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 28.527,97 

Σύνολο υποχρεώσεων 70.638,31 

Η Εταιρεία απεικονίζει τις υποχρεώσεις μίσθωσης στα κονδύλια «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
Μισθώσεων» και «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων» στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης. 

• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Στο λογαριασμό «Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων» συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω 
βάσει του ΔΠΧΑ 16: 

 Κτίρια & κτιρ. Εγκατ. Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου μετά την εφαρμογή 
του ΔΠΧΑ 16 01/01/2019 70.638,31 70.638,31 

Αποαναγνώριση (17.312,53) (17.312,53) 

Αποσβέσεις (42.949,16) (42.949,16) 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/12/2019 10.376,63 10.376,63 
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Οι υποχρεώσεις μισθώσεων για τα επόμενα έτη αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2019 31.12.2018 

   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.169,91 0,00 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 9.506,18 0,00 

Σύνολο υποχρεώσεων 10.676,09 0,00 

 

 

Ελάχιστες μελλοντικές 
καταβολές 

Καθαρή Παρούσα 
Αξία 

   
Έως 1 έτος 1.800,00 1.169,91 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 7.200,00 5.476,54 

Άνω των 5 ετών 4.350,00 4.029,65 

Σύνολο Ελάχιστων μελλοντικών καταβολών 13.350,00 10.676,09 

Μείον: Ποσά που αποτελούν 
χρηματοοικονομικά έξοδα (2.673,91)  
Σύνολο  10.676,09  

 

4. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Παραδοχές 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τους Διοικούντες την Εταιρεία κατά την εφαρμογή 
των λογιστικών αρχών, οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, τις 
γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, καθώς και τα έσοδα και 
έξοδα κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους. Τα μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 
από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των 
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνουν οι 
Διοικούντες αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά ιστορικά δεδομένα και σε άλλους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται 
αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που 
αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
Οικονομικών Καταστάσεων και ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα 
ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης είναι οι 
ακόλουθες: 

• Αρχή  της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)      

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας (βλ. και ανωτέρω παρ. 2) 

• Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία απαιτούν την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε 
διαφορετικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 9. Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει 
του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού, και ί τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Τα 
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χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος, 

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, και 

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, και 

• Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος. 

• Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 αφορά στα ποσά που αναμένεται να 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο 
εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που είναι πιθανό να προκύψουν ως 
αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Η πρόβλεψη του φόρου εισοδήματος της 
Εταιρείας ενδέχεται να διαφέρει από τον τελικό φόρο εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική 
νομοθεσία ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης 
κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά 
από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που είχαν αρχικά εκτιμηθεί, οι 
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν τον φόρο εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία ο προσδιορισμός 
των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι 
οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν 
είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της 
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας 
υπόψη τις αναφορές των Νομικών Συμβούλων σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις των υποθέσεων που 
χειρίζονται. Από την 1/1/2018, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και των σχετικών 
απαιτήσεων απομείωσης, η ως άνω διαδικασία κατέστη ακόμα πιο σύνθετη, απαιτώντας επιπλέον 
κρίσεις και εκτιμήσεις προκειμένου να αναγνωρίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών που η 
Εταιρεία αναμένει να λάβει, και η διαφορά αυτή προεξοφλείται με τη χρήση μίας εκτίμησης του 
αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου. 

• Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι Διοικούντες της Εταιρείας επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής νομικής υπόθεσης στην 
οποία εμπλέκεται σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη και στην άποψη 
των Νομικών Συμβούλων που τις χειρίζονται. Στην περίπτωση κατά την οποία πιθανολογείται ότι θα 
απαιτηθεί η εκροή οικονομικών πόρων για τον διακανονισμό μίας υποχρέωσης και το ποσό αυτό 
μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, η Διοίκηση προβαίνει στον σχηματισμό των απαιτούμενων 
προβλέψεων. Ο προσδιορισμός του ποσού που θα απαιτηθεί για τον διακανονισμό μίας υποχρέωσης 
βασίζεται σε εκτιμήσεις της Διοίκησης και σε μία σειρά παραγόντων που απαιτούν την άσκηση κρίσης. 
Μεταβολές στις κρίσεις ή εκτιμήσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μείωση των 
υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 
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• Ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

Η αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων ενεργητικού εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά με την 
ανακτησιμότητα τους και ειδικότερα, η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί των 
μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών απαιτεί από τους Διοικούντες τη διενέργεια των εκτιμήσεων 
αναφορικά με την μελλοντική πραγματοποίηση επαρκών φορολογικών κερδών, τα οποία θα 
επιτρέψουν την ανάκτηση τους και ανά φορολογικό καθεστώς στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει μελλοντικές φορολογικές ωφέλειες επί των φορολογικών της ζημιών. 

• Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων και ασώματων παγίων         

Οι Διοικούντες προβαίνουν σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. 
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση «Ενσώματα πάγια». 
 
5.Βασικές Λογιστικές Αρχές 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες Oικονομικές Kαταστάσεις και τις 
οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία, είναι οι ακόλουθες: 
 
5.1 Πληροφόρηση κατά τομέα 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων του ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 
από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική 
περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση γνωστοποίησης 
πληροφοριών κατά τομέα. 
 
5.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα και το 
νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. «Λειτουργικό» είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 
περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο 
λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 
συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς 
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
 
5.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις 
αξίες κτήσεως τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις 
και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων. 
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή 
αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς 
καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για την 
κατά προορισμό χρήση του.  
Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα 
προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, 
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συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας 
πραγματοποιούνται. 
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες 
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή 
της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή μέθοδο 
απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά 
κατηγορία παγίων, έχει ως εξής 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: 1-5 έτη  

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη 
αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα. 

 

5.4 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Εταιρία εμφανίζονται στη τιμή κτήσεώς τους, 
μειωμένα κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά το 
ποσό της απομείωσης της αξίας τους. Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν 
το λογαριασμό αποτελεσμάτων με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής τους Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται 
αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης συγκρίνοντας τα ανακτήσιμα ποσά του με τη λογιστική του αξία 
ετησίως και όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άϋλο μπορεί να έχει υποστεί απομείωση αξίας. Όταν η 
ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο 
απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

 

5.5 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν είναι ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι το 
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μείον το κόστος διάθεσης και της αξίας λόγω χρήσης. Η 
ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται, όταν η λογιστική αξία των 
στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη 
αξία τους. Κατά την εκτίμηση της αξίας λόγω χρήσης οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους κάνοντας χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο 
αντανακλά τρέχουσες αξιολογήσεις της αξίας του χρήματος στον χρόνο και στους συγκεκριμένους 
κινδύνους των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού. Κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον το 
κόστος διάθεσης, λαμβάνονται υπόψη πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά. Οι ζημιές απομείωσης 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα χρήσης όταν προκύπτουν. 
 
5.6 Χρηματοοικονομικά μέσα  
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 
ενεργητικού για μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για 
μία άλλη επιχείρηση. Από την 1/1/2018 η Εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας 
τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
ημερομηνία αυτή (1/1/2018).  
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Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρεία καθίσταται ένα εκ 
των συμβαλλομένων μερών του χρηματοοικονομικού μέσου. Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις 
που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και επιμετρώνται σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο ΔΠΧΑ 15, ήτοι στην τιμή συναλλαγής τους, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, 
αυξημένη (ή μειωμένη στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) με το σχετικό κόστος 
της συναλλαγής. Τα σχετικά κόστη δεν προστίθενται στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού (αφαιρούνται στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) 
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιμή της 
συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη σύμφωνα με τους 
ορισμούς του ΔΠΧΑ 13. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η εύλογη αξία του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την 
αρχική αναγνώριση, να διαφέρει από την τιμή της συναλλαγής. Στην περίπτωση που μέρος του 
ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη αφορά σε κάποιο άλλο στοιχείο πέραν του 
χρηματοοικονομικού μέσου, η Εταιρεία θα πρέπει να επιμετρά την εύλογη αξία του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων 
Οι δύο παράγοντες βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών 
ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος: 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος αν 
ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες: 
(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου ο 
στόχος είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να 
εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους, και 
(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 
καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου. 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων:  
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων, εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες: 
(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου ο 
στόχος είναι τόσο η είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών όσο και η πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και 
(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 
καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 
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τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου. 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων:  
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, στην περίπτωση που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις. Μία 
εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση να προσδιορίσει χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού ως επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εάν αυτό εξαλείφει ή 
μειώνει σημαντικά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή στην αναγνώριση («λογιστική ανακολουθία»), 
η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού ή 
υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των κερδών και ζημιών επί αυτών σε διαφορετικές βάσεις. 
Μία εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση, να κάνει μία αμετάκλητη επιλογή να παρουσιάζει 
στα λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μίας επένδυσης σε 
συμμετοχικό τίτλο που δεν διακρατείται προς εμπορία, ούτε αποτελεί ενδεχόμενο αντάλλαγμα 
αναγνωριζόμενο από τον αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που μία εταιρεία 
εφαρμόσει την ανωτέρω επιλογή, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει στα αποτελέσματα της χρήσης (και 
όχι στα λοιπά συνολικά έσοδα), τα μερίσματα από την επένδυση αυτή.  
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος. 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 
1. στο επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, 

δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού, και 

2. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται 
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 

Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού, όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που 
δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται. 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα 
και αναταξινομούνται στα αποτελέσματα κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία 
αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με 
αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά. 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, εκτός από τις ακόλουθες 
εξαιρέσεις: 
1. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
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2. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για αποαναγνώριση ή αναγνωρίζεται 
σύμφωνα με την προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης στη διαχείριση του μεταβιβαζόμενου 
στοιχείου του ενεργητικού. 

3. συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης. 
4. δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκιο χαμηλότερο από το τρέχον επιτόκιο της αγοράς. 
5. το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που αναγνωρίζεται από έναν αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

για την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3. 
Τα κέρδη και οι ζημιές από την μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
που έχουν ταξινομηθεί στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται στα 
αποτελέσματα της χρήσης, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων που αποτελούν τμήμα μίας σχέσης 
αντιστάθμισης και της μεταβολής στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που 
αποδίδεται σε μεταβολή του πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης (η οποία παρουσιάζεται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα). 
 
Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή όταν η 
Εταιρεία μεταβιβάσει το στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας 
επί αυτού. 
Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνο όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, 
ακυρώνεται ή εκπνέει. Συνεπώς, μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) εξαλείφεται, όταν 
ο οφειλέτης είτε απαλλάσσεται της υποχρέωσης (ή μέρους αυτής) εξοφλώντας τον πιστωτή είτε 
απαλλάσσεται νομίμως από την πρωταρχική ευθύνη της υποχρέωσης (είτε μέσω νομικής διαδικασίας 
είτε από τον πιστωτή). 
 
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων. 
Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός 
κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε 
συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να 
συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε 
λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται 
διάκριση μεταξύ: 
• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί 

σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την 
ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1), 

• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά 
μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και 

• των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης 
κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3). 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο 
Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας 
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ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών 
και των ταμειακών ροών που η εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται 
χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου 
του ενεργητικού. 
 
5.7 Εμπορικές Απαιτήσεις 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου κατά τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες. 
 
5.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως, καταθέσεις προθεσμίας και 
μετρητά στο ταμείο, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες υπόκεινται σε μη 
σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους και έχουν αρχική λήξη τριών μηνών ή λιγότερο. 
 
5.9 Εταιρικό κεφάλαιο 
Το εταιρικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις εταιρικά μερίδια που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε 
κυκλοφορία. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την 
αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
 
5.10 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 
Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους 
τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στη χρήση αλλά έχουν ήδη 
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. 
Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που 
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 
καταχωρείται απευθείας, κατ' ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις 
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 
εισοδήματος της χρήσης και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 
χρήσεις. 
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 
νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο 
φορολογητέο κέρδος για το έτος. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων 
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιμετρώνται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 
διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και 
φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. 
Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών 
εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας αναφοράς 
χρήση. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
ως ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στα αποτελέσματα της χρήσης. Μόνο μεταβολές στα 
στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας των ενσώματων παγίων, 
έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων. 
 
5.11 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής οικονομικών 
πόρων και η εκτίμηση του ποσού της δέσμευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι 
προβλέψεις επισκοπούνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 
είναι ελάχιστη. Τα ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
5.12 Αναγνώριση εσόδων 
Από την 1/1/2018 η Εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από 
Συμβάσεις με Πελάτες» χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας την 
σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
ημερομηνία αυτή (1/1/2018). 
Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, το 
νέο Πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα ακόλουθα στάδια: 
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη. 
2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης. 
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 
4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται. 
Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρεία αναμένει 
να έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν 
πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, 
λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν 
πελάτη) είτε με την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση 
υπηρεσιών σε έναν πελάτη). 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες 
(προπληρωμές) τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης 
και όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) 
πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των 
υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και 
το έσοδο αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. 
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Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ όρων δικαίωμα να λάβει το 
τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, 
αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις 
εκτέλεσης πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση 
τιμολογίου. 
Η αναγνώριση των εσόδων της Εταιρείας πραγματοποιείται ως εξής: 
• Πωλήσεις αγαθών: Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται κατά τη χρονική στιγμή 
που ο αγοραστής αποκτά τον έλεγχο των αγαθών, συνήθως με την παράδοση των αγαθών. Ως εκ 
τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στην αναγνώριση των εσόδων αυτών. 
• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την 
περίοδο παροχής της υπηρεσίας με βάση τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν από τους πελάτες. 
Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στην αναγνώριση των εσόδων αυτών. 
• Έσοδα από τόκους και μερίσματα: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια 
μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του 
χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική 
αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Τα έσοδα από τα μερίσματα 
αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους. Η υιοθέτηση 
του ΔΠΧΑ 15 για την αναγνώριση εσόδων από τόκους και μερίσματα δεν έχει επίδραση στη λογιστική 
πολιτική της Εταιρείας. 
 
5.13 Αναγνώριση εξόδων 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα χρήσης ως έξοδα, 
κατά τον χρόνο χρήσεωςτου μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
 
5.14 Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις 
όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων. 
 
6. Διαχείριση Κινδύνων 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο 
και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση.  
Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 
 
Κίνδυνος τιμών αγοράς αποθεμάτων 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών αγοράς αποθεμάτων καθώς δεν διαθέτει αποθέματα.  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της διεξάγεται σε 
Ευρώ τόσο κατά το σκέλος των πωλήσεων όσο και κατά το σκέλος των αγορών και συνεπώς δεν 
υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. 
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Κίνδυνος επιτοκίων 
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών 
χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών 
στα επιτόκια της αγοράς. 
Η Εταιρεία  δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι 
ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Επίσης η 
Εταιρεία δεν έχει δάνεια και συνεπώς δεν διατρέχει κίνδυνο επιτοκίου. 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
αναλύονται ως εξής:  

31/12/2019 31/12/2018 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16.201,09 13.184,46 

Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις  45.463,04 13.008,23  
61.664,13 26.192,69 

 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας,ταξινομημένες με βάση τον ορίζοντα αποπληρωμής τους, 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

   
31/12/2019 Έως 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης 1.169,91 9.506,18 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 106.191,40 0,00 

 107.361,31 9.506,18 

   
31/12/2018 Έως 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης 0,00 0,00 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 57.413,35 0,00 

 57.413,35 0,00 

Η Εταιρεία ταξινομεί το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τις λοιπές υποχρεώσεις προς 
τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία 
αξιολογεί τις μελλοντικές της ανάγκες και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την κάλυψη αυτών. 
 
Κεφαλαιουχικός κίνδυνος 
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους 
μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 
 31/12/2019 31/12/2018 

Σύνολο δανείων 0,00 0,00 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16.201,09 13.184,46 

Καθαρό χρέος (16.201,09) (13.184,46) 

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (32.692,79) (19.202,36) 

Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου (48.893,88) (32.386,82) 

 
  

Συντελεστής μόχλευσης 33% 41% 
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7.Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
7.1  Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Έπιπλα & λοιπ. Εξοπλ. Σύνολο 

Αξία κτήσεως   

13/06 - 31/12/2018   

Αξία κτήσεως 13/06/2018 0,00 0,00 

Προσθήκες 1.115,10 1.115,10 

Αξία κτήσεως 31/12/2018 1.115,10 1.115,10 
   

01/01 - 31/12/2019   
Αξία κτήσεως 01/01/2019 1.115,10 1.115,10 

Προσθήκες 3.258,98 3.258,98 

Αξία κτήσεως 31/12/2019 4.374,08 4.374,08 

   
Σωρευμένες αποσβέσεις   
13/06 - 31/12/2018   
Αποσβέσεις 13/06/2018 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 1.115,06 1.115,06 

Αποσβέσεις 31/12/2018 1.115,06 1.115,06 
 

  
01.01 - 31.12.2019   
Αποσβέσεις 01/01/2019 1.115,06 1.115,06 

Αποσβέσεις 3.257,75 3.257,75 

Αποσβέσεις 31/12/2019 4.372,81 4.372,81 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018 0,04 0,04 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 1,27 1,27 

 

Ανάλυση αποσβέσεων 

Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων κατανεμήθηκαν στα αποτελέσματα ως εξής: 

 31/12/2019 31/12/2018 
  

 
Έξοδα διοίκησης 9.315,83 234,75 

Έξοδα διάθεσης 37.391,08 980,30 

Σύνολο αποσβέσεων χρήσης 46.706,91 1.215,05 
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7.2  Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  Λοιπά Άυλα Σύνολο 

Κόστος Κτήσεως     

Υπόλοιπο 13 Ιουνίου 2018 0,00 0,00 

Προσθήκες 5.100,00 5.100,00 

Πωλήσεις 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 5.100,00 5.100,00 

      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 5.100,00 5.100,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Πωλήσεις 0,00  0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 5.100,00 5.100,00 

      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

      

Υπόλοιπο 13 Ιουνίου 2018 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 99,99 99,99 

Πωλήσεις 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 99,99 99,99 

      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 99,99 99,99 

Αποσβέσεις 500,00 500,00 

Πωλήσεις  0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 599,99 599,99 

      

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018 5.000,01 5.000,01 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019 4.500,01 4.500,01 

 

7.3 Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

Στα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω βάσει του ΔΠΧΑ 16: 

 Κτίρια & κτιρ. Εγκατ. 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 
1/1/2019 70.638,31 

Αποαναγνώριση (17.312,53) 

Αποσβέσεις (42.949,16) 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 31/12/2019 10.376,63 
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7.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (εγγυήσεις) 7.355,00 7.000,00 

Σύνολο 7.355,00 7.000,00 

 
7.5 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα να 
συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και 
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Τα συμψηφισμένα ποσά είναι 
τα παρακάτω: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 71,87 18,24 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 

Συμψηφισμένο Χρεωστικό / Πιστωτικό υπόλοιπο 71,87 18,24 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση λόγω απομείωσης εμπορικής απαίτησης επιμετρήθηκε με τον 
φορολογικό συντελεστή της χρήσης 2019 (24%), χρήση εντός της οποίας εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί 
και η εν λόγω απαίτηση. 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 18,24 0,00 
(Χρέωση)/Πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 53,63 18,24 

Συμψηφισμένο Χρεωστικό / Πιστωτικό υπόλοιπο 71,87 18,24 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης,    
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 
παρακάτω: 

     

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / 
 υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο 
01/01/2019 

Στα 
αποτελέσματα 

χρήσεως 

Στα 
Συνολικά 

Έσοδα 

Υπόλοιπο 
31/12/2019 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 18,24 (18,24) 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις μισθωμάτων(Δικαίωμα χρήσης  
ενσώματων παγίων) 

0,00 71,87 0,00 71,87 

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
 / υποχρεώσεις στον Ισολογισμό 

18,24 53,63 0,00 71,87 
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7.6  Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Πελάτες 0,00 6.515,65 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 0,00 (65,16) 

Σύνολο 0,00 6.450,49 

Μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων 

 31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο έναρξης 65,16 0,00 

Πρόβλεψη απομείωσης (65,16) 65,16 

Υπόλοιπο λήξης 0,00 65,16 

 

7.7 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Προκαταβολές προμηθευτών 38.213,87 0,00 

Προπληρωμές εξόδων 297,54 315,16 

Απαιτήσεις από φόρους τέλη 5.672,95 5.347,75 

Απαιτήσεις από Δημόσιες Αρχές 0,16 0,00 

Χρεώστες Διάφοροι 1.278,52 894,83 

Σύνολο 45.463,04 6.557,74 

 
7.8  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Διαθέσιμα στο ταμείο 2.503,50 3.340,56 

Καταθέσεις όψεως 13.697,59 9.843,90 

Σύνολο 16.201,09 13.184,46 

 

7.9  Εταιρικό κεφάλαιο 

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

Αριθμός εταιρικών 
μεριδίων 

Υπόλοιπο 

   
Σύσταση Εταιρείας 13 Ιουνίου 2018 100 5.000,00 

Μεταβολή 13/6/2018-31/12/2018 0 0,00 
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Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 100 5.000,00 

   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 100 5.000,00 

Μεταβολή 1/1/2019-31/12/2019 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 100,00 5.000,00 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 5.000,00 € διαιρούμενο σε 
100 εταιρικά μερίδια αξίας 50,00 € το κάθε ένα. 
 

7.10 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Προμηθευτές 98.869,28 20.397,12 

Σύνολο 98.869,28 20.397,12 

 

7.11  Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2019 31/12/2018 

   
Δεδουλευμένα έξοδα 7.322,12 0,00 

Υποχρεώσεις σε συνεργάτες 0,00 35.066,44 

Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 1.949,79 

Σύνολο 7.322,12 37.016,23 

 

7.12  Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων για τα επόμενα έτη αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης 9.506,18 0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από συμβάσεις 
μίσθωσης 

9.506,18 0,00 

   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης 1.169,91 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από συμβάσεις 
μίσθωσης 

1.169,91 0,00 

     

Σύνολο υποχρεώσεων από συμβάσεις  μίσθωσης 10.676,09 0,00 

Η χρονική ληκτότητα των υποχρεώσεων από μισθώσεις αναλύεται ως εξής: 
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 31/12/2019 31/12/2018 
 Έως 1 έτος 1.169,91 0,00 

Μεταξύ 2 και  5 ετών 5.476,54 0,00 

Πάνω από 5 έτη 4.029,65 0,00 

 10.676,09 0,00 

 

7.13 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Χρήση 2019 Χρήση 2018 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 138,09 0,00 

Παροχή υπηρεσιών 55.141,23 5.254,56 

 55.279,32 5.254,56 

 
7.14 Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

 1/1-31/12/2019 13/6-31/12/2018 
   

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.187,05 128,86 

Παροχές τρίτων 482,11 5.139,47 

Φόροι τέλη 261,01 7,82 

Διάφορα έξοδα 504,99 159,24 

Αποσβέσεις παγίων 9.315,83 234,75 

Σύνολο 12.750,99 5.670,14 

 
7.15 Έξοδα διάθεσης 

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

 1/1-31/12/2019 13/6-31/12/2018 
   

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 9.133,07 538,14 

Παροχές τρίτων 3.585,96 21.462,36 

Φόροι τέλη 1.112,15 32,68 

Διάφορα έξοδα 2.108,85 665,02 

Αποσβέσεις παγίων 37.391,08 980,30 

Σύνολο  53.331,10 23.678,50 

 
7.16  Λοιπά έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 1/1-31/12/2019 13/6-31/12/2018 

   
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.231,15 0,00 
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Κέρδος από αποαναγνώριση δικαιώματος χρήσης 539,35 0,00 

Αναστροφή πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων 65,16 0,00 

Σύνολο 1.835,66 0,00 

 
7.17  Λοιπά έξοδα 

Τα λοιπά έξοδα της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 1/1-31/12/2019 13/6-31/12/2018 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 355,94 0,00 

Έξοδα προηγούμενης χρήσης 109,68 0,00 

Πρόβλεψη λοιπών απαιτήσεων 0,00 65,16 

Σύνολο 465,62 65,16 

 
7.18  Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 

Το χρηματοοικονομικό κόστος αναλύεται ως εξής: 

 1/1 - 31/12/2019 13/6 - 31/12/2018 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   

Προμήθειες και έξοδα τραπεζών (804,92) (61,40) 

Χρηματοοικονομικό κόστος χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 

(3.201,66) 0,00 

Σύνολο χρηματοικονομικών εξόδων (4.006,58) (61,40) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   

Έσοδα τόκων 1,11 0,03 

Σύνολο χρηματοικονομικών εσόδων  1,11 0,03 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα - καθαρά  (4.005,47) (61,37) 

 

7.19 Φόρος εισοδήματος 
Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος , αναλύεται ως εξής: 
 

 1/1 - 31/12/2019 13/6-31/12/2018 

Αναβαλλόμενος φόρος (βλέπε σημείωση 7.4) 53,63 18,24 

 53,63 18,24 
Ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων στην Ελλάδα για τις χρήσεις 2019 και 2018 
ανέρχεται σε 24% και σε 29% αντίστοιχα.  
Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας (29%) επί των αποτελεσμάτων προ 
φόρων, έχει ως ακολούθως: 

 1/1-31/12/2019 13/6-31/12/2018 

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (13.544,06) (24.220,61) 

Φόρος βάσει φορολογικού συντελεστή (24%) 3.250,57 7.023,98 

Φορολογική ζημία για την οποία δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος (3.194,34) (7.005,09) 

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή (2,60) (0,65) 

 53,63 18,24 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4646/2019 ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες για τα 
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής, διαμορφώνεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό 
(24%). 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. 
 

Ανέλεγκτες χρήσεις 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2018 και 2019, συνεπώς οι 
φορολογικές τις υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Λόγω των 
σωρευμένων φορολογικών ζημιών δεν αναμένεται να υπάρξουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 
που θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
Για τις παραπάνω χρήσεις η Εταιρεία δεν υπάγεται στις διατάξεις για φορολογικό έλεγχο από τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν.4174/13, 
δεδομένου της νομικής της μορφής. 
 
8. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις- Υποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν. 
 
9.Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη 
Δεν υπάρχουν. 

 
10. Επίδικες ή υπό Διαιτησία Διαφορές 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρείας και να χρήζουν μνείας 
στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

11. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Συναλλαγές 

Αγορές Εμπορευμάτων   

 1/1/2019-31/12/2019 13/6-31/12/2018 

Body Art A.E. 311,64 0,00 

Sportswind A.E. 0,00 385,1 

 311,64 385,10 
   

Αγορές Παγίων από συνδεδεμένα μέρη   

 1/1/2019-31/12/2019 13/6-31/12/2018 

Lumos Maxima IKE 3.033,98 0,00 

Sportswind A.E. 225,00 385,10 

 3.258,98 385,10 

Αμοιβές Τρίτων   

 1/1/2019-31/12/2019 13/6-31/12/2018 

Τομέας Α.Ε. 6.000,00 0,00 

 6.000,00 0,00 
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Διάφορα Έξοδα   

 1/1/2019-31/12/2019 13/6-31/12/2018 

Sportswind A.E. 397,00 0,00 

 397,00 0,00 

 
  

 
  

Έσοδα από παρακαταθήκης    

 1/1/2019-31/12/2019 13/6-31/12/2018 

Sportswind A.E. 55.141,23 5.254,56 

 55.141,23 5.254,56 
 

  

 

Υπόλοιπα 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   

 31/12/2019 31/12/2018 

Sportswind A.E. 0,00 6.515,65 

Hellenic Marketing Networks 37.150,06 0,00 

Lumos Maxima IKE 1.051,23 0,00 

 38.201,29 6.515,65 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη   

 31/12/2019 31/12/2018 

Sportswind A.E. 94.665,44 18.148,01 

Sportswind A.E.(ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ) 0,00 35.056,44 

Hellenic Marketing Networks 0,00 1.653,13 

Unlimited Sport A.E. 0,00 1.165,50 

Τομέας Α.Ε. 1.240,00 10,00 

Body Art A.E. 386,45 0,00 

 96.291,89 56.033,08 

 

12. Αμοιβές σε Διοικούντες  
Δεν υφίστανται εντός της χρήσης αμοιβές σε μέλη της Διοίκησης. 
 
13. Συμμετοχή των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σε Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
 
14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων 
Το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού (COVID-19) έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική 
δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Την τελευταία εβδομάδα του 
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Φεβρουαρίου 2020, η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 στην Ευρώπη και κυρίως στην Ιταλία, άρχισε 
να δημιουργεί σημαντικά αρνητικές συνθήκες στην οικονομία.  
Η κατάσταση επιδεινώθηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες καθώς ακολούθησαν η περαιτέρω ραγδαία 
εξάπλωση του ιού σε νέες χώρες και κυρίως στην Ευρώπη, η αναβάθμιση του COVID-19 σε πανδημία 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αποκλεισμός της Ιταλίας με την επιβολή σημαντικών 
περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών στο σύνολο της χώρας, η απόφαση των Η.Π.Α. για 
απαγόρευση των πτήσεων από/προς την Ευρώπη και οι αποφάσεις όλο και περισσότερων χωρών όσο 
και στη χώρα μας για επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις, ακόμα και κλείσιμο συνόρων. 
Δεδομένης της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19), είναι δύσκολο να προβλεφθεί το εύρος των 
πιθανών αποτελεσμάτων για την παγκόσμια οικονομία σε αυτό το σημείο. Τα αποτελέσματα μπορεί να 
κυμαίνονται από τον επιτυχή περιορισμό του ιού και τις μικρές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, σε μια 
παρατεταμένη επίπτωση που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή ύφεση. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις 
ανέφεραν πρόσφατα ότι θα εφαρμοστούν ορισμένες πολιτικές και δημοσιονομικές δράσεις που 
αποσκοπούν στην άμβλυνση των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. 
Ο μελλοντικός αντίκτυπος της πανδημίας πρέπει να εκτιμηθεί υπό το πρίσμα της βάσης της λογιστικής 
συνέχειας που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη  η Διοίκηση δεν είναι ακόμη σε θέση να γνωρίζει το 
μέγεθος των επιπτώσεων στη λειτουργία της εταιρείας οι οποίες σχετίζονται με την επίδραση της 
εξάπλωσης της νόσου COVID-19 καθώς θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό 
εξάπλωσης της νόσου. 
Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και 
ακολουθεί τις οδηγίες των τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που 
εφαρμόζουν η ελληνική κυβέρνηση. Ειδικότερα οι προτεραιότητες της Εταιρείας συνοψίζονται 
παρακάτω: 
• Προστασία της υγείας των συνεργατών της 
• Λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων ενόψει της επικείμενης επαναφοράς 
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε κανονικές συνθήκες 
• Προστασία της οικονομικής θέσης της Εταιρείας 

Τον Μαϊο του 2020 η εταιρεία διέκοψε οριστικά τη λειτουργία του υποκαταστήματος που διατηρούσε 
στη Θεσσαλονίκη και η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε φάση επαναξιολόγησης των 
δραστηριοτήτων και λειτουργιών της μέσω της αξιοποίηση της εμπειρίας της στον όμιλο που ανήκει.  

 
 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020 
 

Η διαχειρίστρια  Ο Λογιστής 
   
   

Λούση Ι. Φάις  Κωνσταντίνος Νάκος  
ΑΔΤ Χ 091336  ΑΔΤ ΑΗ 571727 

 

 


