
 

 
 
 

 
« UHU – BISON HELLAS Ε.Π.Ε.» 

  
Αριθμός ΓΕΜΗ: 44560907000 

 ΕΔΡΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91,   
ΑΘΗΝΑ    Τ.Κ.: 115 28 

 
 
 
 

 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την χρήση  

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς  

(όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) 

 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 4 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ..................................................................................... 11 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ............................................................................................. 12 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ..................................................................................... 13 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ .......................................................................................................... 14 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ......................................................... 15 

1.  Γενικές Πληροφορίες ..................................................................................................................... 15 

2. Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ..................................... 16 

2.1. Βάση σύνταξης ............................................................................................................................ 16 

2.2. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης ......................................................................... 16 

3. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές ............................................................... 16 

4. Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές .................................................................................................... 18 

4.1  Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ...................................................................................... 18 

4.1.1 Αναγνώριση και επιμέτρηση ...................................................................................................... 18 

4.1.2 Μεταγενέστερες δαπάνες ......................................................................................................... 19 

4.1.3 Αποσβέσεις ............................................................................................................................... 19 

4.2 Χρηματοοικονομικά Μέσα ........................................................................................................... 19 

4.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ............................................................................................. 21 

4.4  Αποθέματα ................................................................................................................................. 21 

4.5  Εταιρικό Κεφάλαιο ..................................................................................................................... 22 

4.6  Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων .......................................... 22 

4.7  Μισθώσεις ................................................................................................................................. 22 

4.8 Παροχές σε εργαζόμενους .......................................................................................................... 23 

4.9 Φορολογία ................................................................................................................................. 24 

4.10 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις ................................................................................. 25 

4.11  Διανομή Κερδών ........................................................................................................................ 25 

4.12  Αναγνώριση Εσόδων/Εξόδων ..................................................................................................... 25 

5. Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ......................................................................................... 26 

6.Μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές............................................................................................... 28 

7. Κύκλος Εργασιών ........................................................................................................................... 29 

8. Κόστος Πωλήσεων.......................................................................................................................... 29 

9. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ....................................................................................................... 29 

10. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως ..................................................................................................... 30 

11.  Αποτελέσματα  Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας (καθαρά) ........................................................ 30 



 

 

12. Φόρος εισοδήματος ..................................................................................................................... 31 

13. Απασχολούμενο Προσωπικό......................................................................................................... 31 

14.  Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία και Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων ........... 32 

15.  Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις .................................................................................... 33 

16.  Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις .......................................................................................... 34 

17. Αποθέματα .................................................................................................................................. 34 

18.  Εμπορικές Απαιτήσεις ................................................................................................................. 34 

19. Λοιπές Απαιτήσεις ........................................................................................................................ 34 

20. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ............................................................................................. 35 

21. Εταιρικό Κεφάλαιο ....................................................................................................................... 35 

22. Αποθεματικά ................................................................................................................................ 35 

23. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ........................................... 36 

24. Προμηθευτές και  Λοιπές Υποχρεώσεις ........................................................................................ 37 

25. Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) ................................................................... 37 

26. Λειτουργικές Μισθώσεις .............................................................................................................. 37 

27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ........................................................................................................... 37 

27.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ................................................................................................. 37 

28. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και λοιπών συνδεμένων μερών .................................... 38 

29. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα ...................................... 39 

30. Αμοιβές Ελεγκτών ........................................................................................................................ 42 

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης............................... 42 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 



 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020                                                           

 

                            

σελ. 4 

Έκθεση Διαχείρισης των Διαχειριστών της Εταιρείας «UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.» 
επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η 
Δεκεμβρίου 2020. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης των Διαχειριστών, η οποία ακολουθεί (εφεξής 
καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση από 1η 
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020.  Η Έκθεση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και 
3190/1955 και συνοδεύει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1η 
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο περιεκτικό και σε κάθε περίπτωση ουσιαστικό τις 
επιμέρους θεματικές ενότητες που είναι απαραίτητες με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες με στόχο 
την εύληπτη και λεπτομερή ενημέρωση για την δραστηριότητα, κατά την εξεταζόμενη χρονική 
περίοδο, της Εταιρείας «UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.» (εφεξής καλουμένη για λόγους 
συντομίας ως «Εταιρεία»). 

Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας: 

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας έχει ανατεθεί από 
κοινού στους παρακάτω διαχειριστές: 
              - Νικόλαο Δ. Καλαμαρά  
              - Δημήτριο Ν. Αβράσογλου 
Η θητεία των ως άνω διαχειριστών είναι αορίστου χρόνου. 
 

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν, ως ακολούθως: 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α 

Σημαντικά γεγονότα για την Εταιρεία που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόμενης 
χρήσης (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020) και μέχρι τη σύνταξη της παρούσας 
έκθεσης. 

Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 ομόφωνα αποφάσισε τη  
διανομή μερίσματος στους εταίρους ποσού Ευρώ 519.945,52 που αφορά κέρδη της χρήσης 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Β 

Χρηματοοικονομικοί και βασικοί δείκτες επιδόσεων της Εταιρείας κατά την κλειόμενη 
και την προηγούμενη χρήση. 

 

• Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε την 31 Δεκεμβρίου 2020 σε  Ευρώ 5.718.426,55 
και την 31 Δεκεμβρίου 2019 σε Ευρώ 5.964.336,25, παρουσιάζοντας μείωση κατά Ευρώ 
245.909,70.  
Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 1/1/2020 έως  1/1/2019 έως  
Ποσοστό 

μεταβολής μεταξύ  

 31/12/2020 31/12/2019 
31/12/2020 και 

31/12/2019 

Πωλήσεις εμπορευμάτων    

- Εσωτερικού (Χονδρικές) 5.466.213,32 5.757.938,17 -5,07% 
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- Εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Ένωση)  252.213,23 206.398,08 22,20% 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών  5.718.426,55 5.964.336,25 -4,12% 

 

• To κόστος πωληθέντων της Εταιρείας ανήλθε την 31 Δεκεμβρίου 2020 σε Ευρώ 
3.400.302,47, παρουσιάζοντας μείωση κατά Ευρώ 138.494,87 σε σύγκριση με την 
προηγούμενη χρήση, ως συνέπεια της μείωσης των πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, τα μικτά 
κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 2.318.124,08 (ποσοστό 40.54% επί των 
πωλήσεων) σε σύγκριση με Ευρώ 2.425.538,91 (ποσοστό 40.67% επί των πωλήσεων) 
κατά την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μικρή μείωση λόγω της προαναφερθείσας 
μείωσης των πωλήσεων και του κόστους πωληθέντων. 

• Tα έξοδα διοίκησης και διάθεσης σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, μειώθηκαν 
κατά Ευρώ 55.714,29 λόγω κυρίως της μείωσης των χρεώσεων από Εταιρείες του Ομίλου 
UHU για υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης καθώς και για την διόρθωση του περιθωρίου 
κέρδους της Εταιρείας στα πλαίσια της πολιτικής του Ομίλου για την τήρηση των ίσων 
αποστάσεων αντισταθμιζόμενη από την αύξηση κατά τη τρέχουσα χρήση εξόδων 
συντήρησης του λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού της Εταιρείας. 

• Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων μειώθηκαν κατά Ευρώ 65.457,54 κυρίως 
λόγω των αποσβέσεων της περιόδου. Επίσης, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, ανήλθαν σε Ευρώ 27.126,44 
και Ευρώ 36.503,19 αντίστοιχα. 

• Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 71.188,47 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, 
λόγω κυρίως των αυξημένων αγορών κατά το τέλος της τρέχουσας χρήσης.  

• Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 88.076,56 σε σύγκριση με την 
προηγούμενη χρήση, λόγω κυρίως των διαρθρωτικών μέτρων που αποφάσισε η Ελληνική 
Κυβέρνηση για την προστασία των επιχειρήσεων από τις δυσμενείς συνθήκες που 
δημιούργησε το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας Covid 19 και του 
περιορισμού λειτουργίας σε μέρος του πελατολογίου της Εταιρείας (π.χ. βιβλιοπωλεία), 
μεταξύ των οποίων μέτρων ήταν και η υπό όρους επέκταση της περιόδου πίστωσης των 
μεταχρονολογημένων επιταγών εισπρακτέων.  

• Οι μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στη συνημμένη 
κατάσταση ταμειακών ροών. 

• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε κατά Ευρώ 290.932,46, λόγω της διανομής 
κατά τη τρέχουσα χρήση μερισμάτων ποσού Ευρώ 519.945,52 και των καθαρών κερδών 
της χρήσης ποσού Ευρώ 229.013,06. 

• Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 517.690,34 σε σύγκριση με 
την προηγούμενη χρήση, λόγω κυρίως των αυξημένων αγορών αποθεμάτων κατά το 
τέλος της τρέχουσας χρήσης και της αύξησης των μερισμάτων πληρωτέων ως συνέπεια 
της προαναφερθείσας διανομής μερισμάτων.  

Αναλυτικά, οι δείκτες επιδόσεων της Εταιρείας είναι οι παρακάτω : 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 Ποσοστό Μεταβολής 

    

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.718.426,55 5.964.336,25 -4,12% 

    

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 2.318.124,08 2.425.538,91 -4,43% 

% επί των πωλήσεων 40,54% 40,67%  

    
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 346.819,64 398.505,18 -12,97% 
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% επί των πωλήσεων 6,06% 6,68%  

    

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 336.255,38 383.339,68 -12,28% 

% επί των πωλήσεων 5,88% 6,43%  

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 252.474,26 281.524,49 -10,32% 

% επί των πωλήσεων 4,42% 4,72%  

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 1/1/2020 έως 31/12/2020 1/1/2019 έως 31/12/2019 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ:   

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.269.476,74 1.510.988,09 

   

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:   

ΚΕΡΔΗ (προ τόκων και φόρων) προς  συνολικά 
απασχολούμενα κεφάλαια (ROTA) -9,14% -11,15% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ προς ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
(ROE) -29,46% -26,76% 

   

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ:   

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) 1,53 1,80 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     (ACID 
RATIO) 1,22 1,45 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ:   

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚA ΚΕΦΑΛΑΙΑ 69,92% 59,92% 

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦAΛΑΙΑ 232,44% 149,49% 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ 

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας για την επόμενη  χρήση. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στοχεύοντας στη 
διαρκή αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της λειτουργίας της και μέσω αυτής, να συνεχίσει και 
στο μέλλον να επιτυγχάνει κέρδη. Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα εξέλιξη των εργασιών 
της Εταιρείας, η θετική πορεία αναμένεται να διατηρηθεί. Βασικές παράμετροι που έχουν 
τεθεί από τους Διαχειριστές της Εταιρείας για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι οι εξής : 

✓ Ο εμπλουτισμός των εμπορευματικών κατηγοριών με γνώμονα τις εξελίξεις και τάσεις 
της αγοράς.  

✓ Η κατά το δυνατόν βελτιστοποίηση τόσο των λειτουργικών εξόδων όσο και του 
κόστους αγοράς των εμπορευμάτων. 

✓ Η προσπάθεια αύξησης του κύκλου εργασιών μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας 
εμπορευμάτων και της διαρκούς βελτίωσης των εμπορικών σχέσεων με τις 
συναλλασσόμενες οντότητες.  

Κάνοντας πράξη όλα τα παραπάνω η Διοίκηση ευελπιστεί στο άμεσο μέλλον και παρά τις 
αντίξοες συνθήκες της αγοράς, να οδηγήσει την Εταιρεία σε θετικότερο περιβάλλον 
κερδοφορίας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Δ 
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
σε συναλλαγματικό, πιστωτικό, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο επιτοκίων, διαχείρισης 
κεφαλαίου και λειτουργικό κίνδυνο 

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό δεδομένου ότι η συναλλαγές της  γίνονται σε 
Ευρώ.  

2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, καθώς και από 
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο των εμπορικών απαιτήσεων. Κατά πάγια τακτική αλλά και 
εξαιτίας της εγχώριας οικονομικής κρίσης η εταιρεία φροντίζει να μην εκτίθεται σε μεγάλο 
βαθμό στον κίνδυνο αυτό, επιλέγοντας αφενός μεν φερέγγυους πελάτες αφετέρου δε 
καλύπτοντας  τις απαιτήσεις της με ποιοτικά καλύτερες εξασφαλίσεις. Με βάση την πιστωτική 
πολιτική που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, κάθε νέος πελάτης εξετάζεται  για την πιστοληπτική 
του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Η Εταιρεία με τους πελάτες 
που πληρούν τους όρους συνεργασίας, προχωρά στη σύναψη συμφωνητικών. Ορίζονται 
πιστωτικά όρια για κάθε πελάτη, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ανοιχτό ποσό που 
μπορεί να παρουσιάζουν οι πελάτες, τα οποία παρακολουθούνται τακτικά από τον Πιστωτικό 
Έλεγχο προκειμένου οι εισπράξεις να πραγματοποιούνται μέσα στα προκαθορισμένα 
πιστωτικά όρια Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και 
υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων 
της.  

Η Εταιρεία επίσης αξιολογεί την εξάρτηση από μεγάλους πελάτες, δεδομένου όμως ότι οι 
πελάτες αυτοί αφορούν κυρίως εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, ο κίνδυνος 
αυτός εκτιμάται ως μη σημαντικός. 

3. Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών 
διαθεσίμων αλλά και άμεσα ρευστοποιήσιμων απαιτήσεων καθώς και αχρησιμοποίητων 
γραμμών χρηματοδότησης από τις τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν 
έκτακτες ταμειακές ανάγκες. Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας γίνονται αντικείμενο 
διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των απαιτήσεων, των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται καθημερινά. 

4. Κίνδυνος επιτοκίων  

Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω της μεταβολής που μπορεί να επέλθει στις αγορές 
των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό επειδή δεν χρησιμοποιεί 
τραπεζικό δανεισμό.  

 
5. Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής της διαβάθμισης καθώς και των υγιών δεικτών 
κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της και να 
μεγιστοποιείται η αξία των μεριδίων της.  

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση 
κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 
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6. Λειτουργικός κίνδυνος 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από 
ποικίλες αιτίες σχετικές με τις διαδικασίες της Εταιρείας, το προσωπικό και γενικά τις 
λειτουργίες της Εταιρείας, καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες, που προέρχονται από 
την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, δεδομένου ότι η παρατεταμένη 
οικονομική ύφεση έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας 
συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη 
χρηματοοικονομική της κατάσταση, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν 
αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα σημαντικά την ομαλή λειτουργία της, καθώς, η Διοίκηση 
της Εταιρείας παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις στην αγορά και όπου κρίνεται αναγκαίο, 
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Ε 

Λοιπές πληροφορίες 

1. Εργασιακά και κοινωνικά θέματα 

Προτεραιότητα της Εταιρείας είναι να επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό της, 
ενθαρρύνοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασία, καθώς και τη συνεχή εξέλιξη 
μέσω της εκπαίδευσης. Η Εταιρεία διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους 
εργαζόμενους, φροντίζοντας παράλληλα για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και χωρίς 
διακρίσεις εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχείς ευκαιρίες 
κατάρτισης και δίκαιες αμοιβές. Βασική μέριμνα της Εταιρείας αποτελεί η διασφάλιση των 
βέλτιστων συνθηκών εργασίας και της δίκαιης ανταμοιβής, με σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους 
εργαζόμενους. Οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της Εταιρείας για το ανθρώπινο δυναμικό 
αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των 
εργαζομένων. Σταθερά προσανατολισμένη στις ανθρώπινες αξίες, η Εταιρεία επιδιώκει να 
εφαρμόζει υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές, εστιάζοντας σε σημαντικά θέματα όπως: 

 
•       η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών της 

•      η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος δίκαιης ανταμοιβής, με σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα 

•       η διατήρηση των θέσεων εργασίας 

•       η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους 

•       η εφαρμογή αντικειμενικών συστημάτων αξιολόγησης 

•       η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων 

 2. Περιβαλλοντικά θέματα 

Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία 
του περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. 
Στοχεύοντας διαχρονικά στην υπεύθυνη οικονομική ανάπτυξη, με ταυτόχρονη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η Εταιρεία έχει ενσωματώσει κατάλληλες διαδικασίες στις 
δραστηριότητες της λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον 
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προσαρμόζοντας τις επιχειρηματικές της πρακτικές για θέματα όπως είναι η εξοικονόμηση 
ενέργειας και η ανακύκλωση.  

3. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Δεν υπάρχουν. 

4. Ακίνητα της εταιρείας 

Η Εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα. 

5. Υποκαταστήματα της εταιρείας 

Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 

6. Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια ύφεσης, το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα, είχε σημειώσει βελτίωση, λαμβάνοντας κιόλας υπόψη την άρση 
του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, την προσωρινή ρύθμιση και την βιωσιμότητα του 
δημοσίου χρέους καθώς και με νόμους με τους οποίους σηματοδοτούνταν μια σειρά από 
τροποποιήσεις με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ωστόσο, η αναπτυξιακή αυτή πορεία 
ανακόπηκε από την πανδημία COVID -19. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχικές εκτιμήσεις της 
Τραπέζης Ελλάδος πριν την έναρξη της κρίσης λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού (Covid-
19) εκτιμούσαν τη συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής για τα επόμενα δύο έτη. Αντίθετα η 
εμφάνιση της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 
8.2%, επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις σε πολλούς κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας εξαιτίας των εκτεταμένων περιορισμών, της αναστολής λειτουργίας και της 
υπολειτουργίας των επιχειρήσεων.  

Κατά τη τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία δε διέκοψε τη λειτουργία της, παρόλο που ένα 
σημαντικό μέρος του πελατολογίου της υποχρεώθηκε σε αναστολή εργασιών και συνέχισε 
την εμπορική της δραστηριότητα με μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου (Super Markets). Παρά 
τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες που η υγειονομική κρίση διαμόρφωσε για την Ελληνική 
οικονομία, η Εταιρεία ανταπεξήλθε στις προκλήσεις της κρίσης, διατηρώντας επαρκές 
κεφάλαιο κίνησης ώστε να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες, επιτυγχάνοντας 
ικανοποιητικό, δεδομένων των συνθηκών, επίπεδο κύκλου εργασιών και κερδών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, την αβεβαιότητα και το νέο επιχειρηματικό 
περιβάλλον που θα διαμορφωθεί με το πέρας της κρίσης, η Εταιρεία έχει θέσει ως πρώτη 
προτεραιότητα τη θωράκιση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής της θέσης αλλά 
και τη διατήρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της παρούσας έκθεσης  
 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης που να 
χρήζουν γνωστοποίησης ή αλλαγής στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 
Δεκεμβρίου 2020.  

ΕΝΟΤΗΤΑ  Η 

Προτεινόμενο μέρισμα 
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 Οι Διαχειριστές της Εταιρείας θα προτείνουν τη διανομή μερίσματος προς τους Εταίρους 
ποσού Ευρώ 532.922,38  που αφορά κέρδη της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Η εν λόγω πρόταση θα συζητηθεί προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Εταίρων. 

 

 
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

 
Οι Διαχειριστές 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ   

    

 ΣΗΜ. 31/12/2020 31/12/2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 14 1.146,81 1.537,80 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων  6, 14 61.001,92 126.459,46 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 15 60.829,81 49.985,89 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 16 5.084,56 4.526,56 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   128.063,10 182.509,71 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία     

Αποθέματα 17 736.576,85 665.388,38 

Εμπορικές Απαιτήσεις 18 1.796.971,57 1.711.236,33 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 25 0,00 118.562,91 

Λοιπές απαιτήσεις 19 71.521,81 69.180,49 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20 1.061.269,29 826.637,21 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  3.666.339,52 3.391.005,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  3.794.402,62 3.573.515,03 

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια κεφάλαια    

Εταιρικό κεφάλαιο 21 45.000,00 45.000,00 

Αποθεματικά 22 16.035,86 16.035,86 

Αποτελέσματα εις νέο  1.080.346,54 1.371.279,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.141.382,40 1.432.314,86 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 23 229.031,00 178.248,00 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 26 27.126,44 82.934,94 

Σύνολο μακροπροθέσμων  υποχρεώσεων  256.157,44 261.182,94 

Bραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 24 2.350.840,99 1.833.150,65 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 26 36.503,18 46.866,58 

Φόρος εισοδήματος 25 9.518,61 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  2.396.862,78 1.880.017,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  2.653.020,22 2.141.200,17 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  3.794.402,62 3.573.515,03 

 

Οι Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 
    

  1/1/2020 έως 1/1/2019 έως 

 ΣΗΜ. 31/12/2020 31/12/2019 

    

Κύκλος εργασιών 7 5.718.426,55 5.964.336,25 
    

Κόστος πωλήσεων 8 - 3.400.302,47 - 3.538.797,34 

    

Μικτά κέρδη  2.318.124,08 2.425.538,91 

    

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  60,00 45,00 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9 - 289.537,33 - 275.554,02 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 10 - 1.681.827,11 - 1.751.524,71 

    

Λειτουργικά κέρδη προ φόρων  και     

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων  346.819,64 398.505,18 

    
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (καθαρά) 11 -10.564,26 -15.165,50 

    

Κέρδη προ φόρων  336.255,38 383.339,68 

    
Φόρος εισοδήματος 12 -83.781,12 -101.815,19 
    

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους (α)  252.474,26 281.524,49 

    
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα που δεν μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους:    

    
Αναλογιστικές (ζημιές) παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 23 -30.870,00 -3.738,00 

Φόρος επί των αναλογιστικών ζημιών παροχών προσωπικού 15 7.408,80 929,84 

    

Σύνολο Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων που δεν 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες 
περιόδους (καθαρά) (β)  -23.461,20 -2.808,16 

    
Συγκεντρωτικά κέρδη μετά από φόρους (α) + (β)  229.013,06 278.716,33 

    
 
 

 

 

 

 

 

Οι Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

Σημ. 
Εταιρικό 

 Κεφάλαιο 
Λοιπά 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα εις 

Νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου 
2019 

 
45.000,00 16.035,86 1.521.995,40 1.583.031,26 

      

      

Αποτελέσματα χρήσεως  0,00 0,00 281.524,49 281.524,49 

Αναλογιστικά κέρδη παροχών προσωπικού 23 0,00 0,00 -3.738,00 -3.738,00 

Αναβαλλόμενη φορολογία αναλογιστικών 
κερδών παροχών προσωπικού 

15 0,00 0,00 929,84 929,84 

Συγκεντρωτικά κέρδη μετά από φόρους  0,00 0,00 278.716,33 278.716,33 

Διανομή μερίσματος  0,00 0,00 -429.432,73 -429.432,73 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31 Δεκεμβρίου 
2019 

 
45.000,00 16.035,86 1.371.279,00 1.432.314,86 

      

      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου 
2020 

 
45.000,00 16.035,86 1.371.279,00 1.432.314,86 

      

Αποτελέσματα χρήσεως  0,00 0,00 252.474,26 252.474,26 

Αναλογιστικά κέρδη παροχών προσωπικού 23 0,00 0,00 -30.870,00 -30.870,00 

Αναβαλλόμενη φορολογία αναλογιστικών 
κερδών παροχών προσωπικού 

15 0,00 0,00 7.408,80 7.408,80 

Συγκεντρωτικά κέρδη μετά από φόρους  0,00 0,00 229.013,06 229.013,06 

Διανομή μερίσματος 21 0,00 0,00 -519.945,52 -519.945,52 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31 Δεκεμβρίου 
2020 

 
45.000,00 16.035,86 1.080.346,54 1.141.382,40 

 
 

Οι Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ   

 1/1/2020 έως 1/1/2019 έως 

 31/12/2020 31/12/2019 

Έμμεση Μέθοδος     

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων 
 

336.255,38 
 

383.339,68 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1.017,99 1.350,39 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 85.078,91 83.968,56 

Προβλέψεις 55.644,73 19.730,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (καθαρό)  
 

10.564,26 
 

15.165,50 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

  

(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων -71.188,47 103.415,68 

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων  14.222,70 -189.857,62 

Αύξηση  υποχρεώσεων 
 

100.281,05 
 

626.576,15 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 
 

-10.652,29 
 

-15.372,25 

Καταβλημένοι φόροι 0,00 -243.439,98 

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 521.224,28 784.876,11 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορές ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -627,00 -959,47 

Τόκοι εισπραχθέντες 88,03 206,75 

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -538,97 -752,72 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις -85.793,26 -89,601.61 

Μερίσματα πληρωθέντα -200.259,97 -696.322,68 

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -286.053,23 -785.924,29 

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

234.632,08 -1.800,90 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 826.637,21 828.438,11 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.061.269,29 826.637,21 

Οι Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

1.  Γενικές Πληροφορίες 

 Η Εταιρεία «UHU - BISON HELLAS Ε.Π.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») είναι Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης που ιδρύθηκε το 1995 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 44560907000 και με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού 
Μιχαλακοπούλου 91. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των συγκολλητικών προϊόντων και με βάση το 
καταστατικό λειτουργίας της έχει ως κύριο σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας τα εξής: 

• Την παραγωγή, την συσκευασία, την κατασκευή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, την 
αγορά και την πώληση, τη διανομή, είτε για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, 
ως έχουσα άδεια (license) αντιπροσώπευση επ’ αμοιβή, αντιπροσώπευση 
πωλήσεων με ή χωρίς αντιπροσώπους, με ή χωρίς αποθήκη, είτε στη χονδρική ή στη 
λιανική και ακόμη σε ενδιάμεσους για την πώληση στο κοινό, προϊόντων από ύλες ή 
υλικά κάθε είδους της οργανικής ή ανόργανης χημείας και ιδιαιτέρως κόλλες, 
επικολλητικά και υλικά κόλλας για χρήση επαγγελματική ή νοικοκυριού, προϊόντων 
φαρμακευτικών, εξειδικευμένα φάρμακα, παραφαρμακευτικά και διαιτητικά, 
σάπωνες, παράγωγα σαπώνων, υλικά και παρασκευάσματα τουαλέτας, 
απορρυπαντικά, χλώρια, προϊόντα για την καθαριότητα και την πλύση και βοηθητικά 
αυτών, προϊόντα για την καθαριότητα, σκόνες τουαλέτας, υγρά τουαλέτας έλαια και 
λίπη υδρογονωμένα και τα παράγωγά τους, προϊόντα κιγκαλερίας, 
βιβλιοχαρτοπωλείου, γραφείου και ομοίων κατηγοριών, προϊόντα από cellulose και 
χαρτί, για χρήση προσωπικής υγιεινής και για την καθαριότητα του σπιτιού και 
οτιδήποτε μπορεί να υποκαταστήσει τα πιο πάνω προϊόντα. 

• Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, ή να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό και να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς προς αυτούς, που η εταιρεία επιδιώκει, 
όπως και να ενεργεί οτιδήποτε είναι αναγκαίο ή χρήσιμο προς πραγματοποίηση του 
σκοπού της. 
  

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (εφεξής οι «χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις») για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο την 20 Σεπτεμβρίου 2021 και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας UHU GmbH με έδρα τη Γερμανία. Οι 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε έγκριση από την Γενική Συνέλευση των 
Εταίρων. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της 
περιόδου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.uhu.gr .   

Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας: 

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας έχει ανατεθεί από 
κοινού στους παρακάτω διαχειριστές: 

              - Νικόλαο Δ. Καλαμαρά  

              - Δημήτριο Ν. Αβράσογλου 

http://www.uhu.gr/


 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020                                                           

 

                            

σελ. 16 

Η θητεία των ως άνω διαχειριστών είναι αορίστου χρόνου. 

 

2. Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

2.1. Βάση σύνταξης 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern). 

Λεπτομέρειες σχετικά με τις λογιστικές πολιτικές και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
σύνταξη και την παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 
2020 αναφέρονται στη Σημείωση 4. 

 

2.2. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό 
νόμισμα της Εταιρείας. 

3. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από 
τη Διοίκηση τη διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα 
λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις 
γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία 
σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά 
εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου. Η χρήση της 
διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή της κρίσης και των αξιολογήσεων της Διοίκησης  
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια των εκτιμήσεων. Τα μελλοντικά 
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκάστοτε ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες 
αποκλίσεις (διαφορές) πιθανόν να έχουν επίπτωση επί των μελλοντικών 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιμώνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και 
άλλες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα τα 
οποία θεωρούνται εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις.  

 

Κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε 
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογα σύμφωνα 
με τα ισχύοντα.  Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

➢ Αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση 18) 

Η Εταιρεία προσδιορίζει ζημίες απομείωσης επί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών της 
στοιχείων βάσει εκτιμήσεων για τις πραγματοποιηθείσες ζημίες κυρίως από εμπορικές 
απαιτήσεις. Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που 
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περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική 
πληροφόρηση, προκειμένου να αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που 
περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία. Η Εταιρεία εφαρμόζει 
την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠXA 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων της. Για τον προσδιορισμό των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία 
εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και χρησιμοποιεί πίνακα 
προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα 
ιστορικά στοιχεία της Εταιρείας για πιστωτικές ζημίες, προσαρμοσμένο για μελλοντικούς 
παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. Οι πιστωτικές ζημιές 
επιμετρώνται ως η παρούσα αξία της διαφοράς μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται 
σύμφωνα με τη σύμβαση και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να εισπράξει.  

➢ Απαξίωση των αποθεμάτων (Σημείωση 17) 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του ιστορικού κόστους και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Για την εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η 
διοίκηση λαμβάνει υπ’ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιμη τη στιγμή 
που πραγματοποιείται η εκτίμηση. Η δραστηριότητά της υπόκειται σε σημαντικές 
τεχνολογικές εξελίξεις γεγονός που προκαλεί σημαντική μεταβολή στις τιμές. 

➢ Φόρος εισοδήματος (Σημείωση 12) 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση στην Ελλάδα και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό 
της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.  Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για 
τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος.  Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το εάν θα 
της επιβληθούν επιπλέον φόροι.  Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό 
από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την 
πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να 
συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική 
αρχή. 

➢ Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία (Σημείωση 23) 

Το κόστος των παροχών συνταξιοδότησης του προσωπικού καθορίζεται χρησιμοποιώντας 
αναλογιστικές μελέτες.  Μία αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει τη διενέργεια υποθέσεων για 
το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις μελλοντικές αυξήσεις μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και 
τις μετακινήσεις προσωπικού.  Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης αυτών των 
προγραμμάτων, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. 

Καθορισμός εύλογων αξιών 

Κάποιες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις της Εταιρείας απαιτούν τον καθορισμό 
ευλογων αξιών για τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού. Εύλογες αξίες έχουν προσδιοριστεί βάσει των ακόλουθων μεθόδων με σκοπό 
είτε την καταχώρηση τους στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είτε τη γνωστοποίηση τους.  
Όπου χρειάζεται, περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με τις υποθέσεις που έγιναν για τον 
καθορισμό των εύλογων αξιών γνωστοποιούνται στις σημειώσεις που αφορούν 
συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.  

Η Εταιρεία έχει εδραιώσει ένα πλαίσιο ελέγχου αναφορικά με τη μέτρηση της ανακτήσιμης 
/εύλογης αξίας, το οποίο περιλαμβάνει μια ομάδα αποτίμησης που έχει τη συνολική ευθύνη 
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για την εποπτεία όλων των σημαντικών μετρήσεων εύλογης αξίας, συμπεριλαμβανομένων 
των Επιπέδου 3 τιμών.  

Η ομάδα αξιολόγησης εξετάζει τακτικά τις σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές και τις 
προσαρμογές αποτίμησης. 

Κατά τη μέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, η Εταιρεία 
χρησιμοποιεί μετρήσιμα μεγέθη της αγοράς, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό.  Οι εύλογες 
αξίες κατατάσσονται σε διαφορετικά επίπεδα σύμφωνα με τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται στις τεχνικές μεθόδους αποτίμησης, ως εξής: 

Επίπεδο 

1: 

τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς για πανομοιότυπα περιουσιακά 
 στοιχεία και υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 

2: 

δεδομένα, εκτός των τιμών αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 και είναι  
παρατηρήσιμα για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (π.χ. τιμές)  
είτε έμμεσα (π.χ. εξαχθέντα από τιμές). 

Επίπεδο 

3: 

δεδομένα για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δε βασίζονται σε  
παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (μη παρατηρήσιμες μετρήσεις). 

Εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικά 
επίπεδα της ιεράρχησης εύλογων αξιών, τότε η επιμέτρηση της εύλογης αξίας κατατάσσεται 
στο σύνολό της στο ίδιο επίπεδο της ιεράρχησης με το χαμηλότερου επιπέδου δεδομένο που 
είναι σημαντικό για την ολόκληρη της επιμέτρησης.  Η Εταιρεία αναγνωρίζει μεταφορές 
μεταξύ των επιπέδων της ιεράρχησης εύλογων αξιών στο τέλος της περιόδου σύνταξης των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, εντός της οποίας συντελέστηκε η αλλαγή. Δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί μεταφορές μεταξύ επιπέδων της ιεράρχησης εύλογων αξιών κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2020. 

Αναφορικά με τις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων , η Διοίκηση χρησιμοποιεί 
τεχνικές αποτίμησης της εύλογης αξίας όπου δεν είναι διαθέσιμες τιμές από ενεργό αγορά. 
Λεπτομέρειες των παραδοχών οι οποίες χρησιμοποιούνται αναλύονται στις σημειώσεις οι 
οποίες αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα. Για την εφαρμογή των τεχνικών αποτίμησης, 
η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες είναι όσο το δυνατό πιο 
συνεπείς με τις υπάρχουσες πληροφορίες όπου οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούσαν ώστε 
να αποτιμήσουν ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν, 
η Διοίκηση χρησιμοποιεί τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις για τις παραδοχές οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές 
κατά την ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

4. Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές 

4.1  Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

4.1.1 Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στις αξίες κόστους κτήσης τους, 
μειωμένες κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Το 
κόστος κτήσης περιλαμβάνει δαπάνες που συνδέονται άμεσα  με την απόκτηση του 
περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος κτήσης και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή 
της πώλησης ή της απόσυρσης και το κέρδος ή ζημία που προκύπτει περιλαμβάνεται στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 
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4.1.2 Μεταγενέστερες δαπάνες 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων 
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του πάγιου 
στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Όλες οι άλλες δαπάνες (π.χ. 
κόστος επισκευών και συντηρήσεων) καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος κατά την πραγματοποίησή τους 

4.1.3 Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων που αφορούν έπιπλα και λοιπό 
εξοπλισμό, υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που 
ανέρχεται σε 10 χρόνια. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. 

Οι δαπάνες απόσβεσης κάθε περιόδου καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος. 

4.2 Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα. 

Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά όταν η Εταιρεία καταστεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβατικές 
διατάξεις του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις χωρίς σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα αρχικά 
επιµετρώνται στην αξία συναλλαγής. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική αναγνώριση, 
ως μεταγενέστερα επιμετρούμενα είτε στο αποσβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω 
των λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η 
κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση 
βασίζεται στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και στο επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο. 

Ταξινόμηση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται 
σε τρεις κατηγορίες 

• στο αποσβεσμένο κόστος 

• στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

• στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων  
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία με τα κέρδη 
ή ζημιές από την αποτίμηση αυτών να αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας έχει ως εξής:  

- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος 
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Ως επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, κατατάσσονται τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία διατηρούνται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου με 
στόχο τη διακράτηση τους και την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών που πληρούν το 
«SPPI» κριτήριο («αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων»).  

- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν επαναταξινομούνται μετά την αρχική 
τους αναγνώριση, εκτός εάν η Εταιρεία αλλάξει το επιχειρηματικό τους μοντέλο για τη 
διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναταξινομούνται την πρώτη ημέρα της πρώτης 
περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. 

- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται κυρίως σε επενδύσεις σε 
μετοχικούς τίτλους. Μετέπειτα της αρχικής αναγνώρισης, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα. 
εκτός εάν τα μερίσματα αντιπροσωπεύουν σαφώς την ανάκτηση μέρους του κόστους της 
επένδυσης. Τα λοιπά καθαρά κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στα Λοιπά Συνολικά 
Εισοδήματα και δεν επαναταξινομούνται στα αποτελέσματα. 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να 
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων. 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που επιµετρώνται στην εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις 
από πελάτες, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και 
χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την ενηλικίωση των 
υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία της Εταιρείας για πιστωτικές ζημίες, 
προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό 
περιβάλλον. 

Οι ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και αντικατοπτρίζονται σε λογαριασμό 
πρόβλεψης. Όταν η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ανάκτησης 
του περιουσιακού στοιχείου, τα σχετικά ποσά διαγράφονται. Εάν το ποσό της ζημίας 
απομείωσης μειωθεί μεταγενέστερα και η μείωση σχετίζεται αντικειμενικά με ένα γεγονός 
που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης, τότε η ζημιά απομείωσης που είχε 
αναγνωριστεί προηγουμένως αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων. 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, εκτός αυτών για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη, 
θεωρούνται όλες εισπράξιμες. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως και 
υπόκεινται επίσης σε έλεγχο απομείωσης. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019, η ζημία 
απομείωσης επί αυτών ήταν μη σημαντική, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
αυτών είναι υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

Αποαναγνώριση  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
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Η Εταιρεία αποαναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν εκπνεύσουν 
τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων από το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο ή η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών ροών από το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ενώ παράλληλα είτε έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου, είτε δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 
κυριότητας, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου. Επίσης, όταν η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από 
το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, άλλα έχει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα 
καταβάλλει σε τρίτους πλήρως, χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή μιας 
σύμβασης μεταβίβασης. 

Στις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές με τις οποίες μεταβιβάζει 
περιουσιακά στοιχεία αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της, 
ωστόσο, διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας των μεταβιβασθέντων 
περιουσιακών στοιχείων., τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν αποαναγνωρίζονται. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία διαγράφει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι συμβατικές υποχρεώσεις 
της ακυρώνονται ή εκπνέουν. Επίσης, η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν η χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από 
μία άλλη από τον ίδιο δανειστή, αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή οι όροι της 
υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, οπότε αυτή η ανταλλαγή ή η 
τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση 
μιας νέας. 

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

Η Εταιρεία δεν κατέχει παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή μέσα αντιστάθμισης 
κινδύνου. 

Συμψηφισμός 

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

4.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 
όψεως, καθώς και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις άμεσης ρευστοποίησης, όπως οι μέχρι 
τριών μηνών από την ημερομηνία συντάξεως των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις. 

4.4  Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού 
κόστους, η οποία ακολουθείται παγίως. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση 
τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, 
αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση.  
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4.5  Εταιρικό Κεφάλαιο 

Τα μερίδια της Εταιρείας κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. 
Το κόστος κτήσεως των ιδίων μεριδίων εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της 
Εταιρείας, έως ότου αυτά πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων 
μεριδίων καθαρό από άμεσα έξοδα συναλλαγής και από φόρους, αν συντρέχει περίπτωση, 
εμφανίζεται ως αποθεματικό στην καθαρή θέση. 

4.6  Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των αποθεμάτων και των 
αναβαλλόμενων φόρων, επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία χρηματοοικονομικής θέσης 
για ένδειξη πιθανής απομείωσης της αξίας τους.  Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, γίνεται 
εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού.   

Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας που εισφέρει 
οικονομικούς πόρους, είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της αξίας χρήσης και της εύλογης 
αξίας μείον το κόστος πώλησης.  Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, οι εκτιμώμενες 
μελλοντικές ταμιακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία με ένα προ-φόρου 
συντελεστή, ο οποίος αντανακλά τις τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία 
του χρήματος και τους κινδύνους που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο.  Για τον έλεγχο 
της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία συγκεντρώνονται στη μικρότερη δυνατή μονάδα, 
που είναι ικανή να παράγει ταμειακές εισροές λόγω χρήσης και είναι ανεξάρτητες από τις 
ταμειακές εισροές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων (μονάδες παραγωγής εισροών).  
Η υπεραξία που προκύπτει από συνενώσεις επιχειρήσεων, για σκοπούς ελέγχου 
απομείωσης, κατανέμεται μεταξύ των μονάδων παραγωγής εισροών που αναμένεται να 
ωφεληθούν από τις συνέργιες από τη συνένωση. 

Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή της 
μονάδας παραγωγής εισροών υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία και αναγνωρίζεται 
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

Η ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται σε σχέση με μια μονάδα παραγωγής εισροών 
κατανέμεται πρώτα σε μείωση της υπεραξίας των επί μέρους μονάδων και στη συνέχεια σε 
μείωση της αξίας άλλων περιουσιακών στοιχείων  της μονάδας με αναλογική βάση.   

H ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά τις προηγούμενες περιόδους επανεκτιμάται 
σε κάθε χρήση για τυχόν ενδείξεις μείωσης της και αντιλογίζεται εάν υπάρξει αλλαγή στις 
εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας, μέχρι το 
ύψος της λογιστικής αξίας που θα προσδιοριζόταν, καθαρή από αποσβέσεις, εάν δεν είχε 
καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης. 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019, δεν συνέτρεξε περίπτωση ενδείξεων πιθανής 
απομείωσης των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  

4.7  Μισθώσεις 

Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί, ή 
εμπεριέχει, μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν η σύμβαση 
μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου 
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις πληρωμές μισθώσεων και περιουσιακά στοιχεία με 
δικαίωμα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων. 

i. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης  
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Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία 
έναρξης της μισθωτικής περιόδου (δηλ. την ημερομηνία που το υποκείμενο περιουσιακό 
στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, η 
Εταιρεία εφαρμόζει τη μέθοδο κόστους για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης 
μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένων 
περιουσιακών στοιχείων επιμετράται στο κόστος μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων 
αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης και αναπροσαρμόζεται λόγω 
επαναμέτρησης της υποχρέωσης από μισθώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα 
χρήσης αποσβένονται με βάση τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ 
της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους.  

ii. Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση από 
μισθώσεις στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν κατά τη 
διάρκεια μίσθωσης.  Αφετέρου, αναγνωρίζεται τόκος-έξοδο πάνω στις υποχρεώσεις από 
μισθώσεις, ενώ το λογιστικό τους υπόλοιπο μειώνεται προκειμένου να αποτυπώνει τις 
καταβολές των μισθωμάτων. Σε περίπτωση επαναξιολογήσεων ή τροποποιήσεων, το 
λογιστικό υπόλοιπο των υποχρεώσεων από μισθώσεις επαναμετράται ώστε να 
αποτυπωθούν τα αναθεωρημένα μισθώματα. 

4.8 Παροχές σε εργαζόμενους  

Οι παροχές σε εργαζομένους περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
και προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

4.8.1 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών  

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, στο οποίο η 
Εταιρεία πληρώνει πάγιες εισφορές σε ένα τρίτο νομικό πρόσωπο χωρίς άλλη υποχρέωση. 
Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας καλύπτονται από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. Για κάθε 
εργαζόμενο γίνεται παρακράτηση ενός ποσοστού του μηνιαίου μισθού του, το οποίο η 
Εταιρεία καταβάλλει στα ασφαλιστικά ταμεία. Ομοίως,  η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη 
να  καταβάλλει ένα ποσοστό στα ασφαλιστικά ταμεία. Με τη συνταξιοδότηση τα ασφαλιστικά 
ταμεία καταβάλλουν στον εργαζόμενο ό,τι δικαιούται. Τα κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα 
αντιμετωπίζονται ως ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών για την Εταιρεία η οποία 
καταχωρεί τις εισφορές της ως έξοδο στη χρήση που αφορούν. 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, αφορούν εισφορές σε ανεξάρτητα από την 
Εταιρεία ασφαλιστικά ταμεία για συνταξιοδοτικές παροχές των εργαζομένων για τις οποίες η 
Εταιρεία δεν έχει νομική ή συμβατική υποχρέωση για επιπλέον μελλοντικές παροχές.  Οι 
εισφορές αυτές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος, εφαρμόζοντας την αρχή των δεδουλευμένων εξόδων.  

4.8.2  Προγράμματα καθορισμένων παροχών  

Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι πρόγραμμα συνταξιοδότησης εκτός του 
προγράμματος καθορισμένων εισφορών. Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται για το 
πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της καθορισμένης παροχής 
ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων που προσδιορίζεται 
προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες ταμειακές ροές των παροχών συνταξιοδότησης των 
εργαζομένων.  Συγκεκριμένα, η Εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική 
Νομοθεσία να παρέχει εφάπαξ αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης στο 
προσωπικό της. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο, κατά την ημερομηνία σύνταξης 
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστωτικής 
διαβάθμισης (τουλάχιστον ΑΑ) που έχουν ημερομηνίες λήξης σχετικές με αυτές των 
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υποχρεώσεων της Εταιρείας και που αφορούν το ίδιο νόμισμα στο οποίο οι παροχές 
συνταξιοδότησης θα πληρωθούν στο προσωπικό.  

Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές 
χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο της Προβλεπόμενης Μονάδας Υποχρέωσης 
(Projected Unit Credit Method).  Επιμετρήσεις της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται για το 
πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, που αποτελούνται από αναλογιστικά κέρδη και ζημιές, 
αναγνωρίζονται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα.  Η Εταιρεία υπολογίζει το 
χρηματοοικονομικό έξοδο της υποχρέωσης για την περίοδο εφαρμόζοντας το επιτόκιο 
προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της υποχρέωσης στο υπόλοιπο αυτής 
κατά την έναρξη της χρήσης, λαμβανομένων υπ’ όψη τυχόν αλλαγών κατά τη διάρκεια της 
περιόδου, λόγω εισφορών και καταβολών των παροχών.  Το χρηματοοικονομικό και τα 
υπόλοιπα έξοδα που συνδέονται με τις παροχές στο προσωπικό μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.  

Όταν οι παροχές ενός προγράμματος τροποποιούνται ή όταν το πρόγραμμα περικόπτεται, 
η συνακόλουθη μεταβολή στην υποχρέωση παροχής που συνδέεται με την προηγούμενη 
υπηρεσία ή το κέρδος ή ζημία από την περικοπή αναγνωρίζεται άμεσα στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος.  Η Εταιρεία αναγνωρίζει κέρδη και ζημίες από την τακτοποίηση ενός 
προγράμματος παροχών όταν αυτή πραγματοποιείται. 

4.8.3 Βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό 

Οι υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμων παροχών στο προσωπικό αφορούν παροχές σε χρήµα 
και σε είδος και καταχωρούνται σε μη προεξοφλημένη βάση, ενώ, αναγνωρίζονται ως έξοδα 
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρείας όταν καθίστανται δεδουλευμένες.  

4.9 Φορολογία 

4.9.1. Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται πάνω στη βάση των φορολογικών νόμων που 
έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής 
Θέσης στην Ελλάδα.  Η Διοίκηση περιοδικά αξιολογεί τα σημεία εκείνα στις φορολογικές 
δηλώσεις που σχετίζονται με καταστάσεις στις οποίες οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις 
υπόκεινται σε διαφορετική ερμηνεία και σχηματίζει προβλέψεις όπου απαιτείται πάνω στη 
βάση των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

4.9.2. Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 

Αναβαλλόμενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναμένεται να είναι πληρωτέος ή 
ανακτήσιμος για διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων σε επίπεδο χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αντίστοιχων 
φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του φορολογητέου 
κέρδους, και λογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού με βάση την ημερομηνία 
Χρηματοοικονομικής Θέσης.   

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή άλλη εκτός της 
επιχειρηματικής συνένωσης και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό, 
ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται μόνο στην έκταση στην οποία είναι 
πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη προσαρμοσμένα με την αναστροφή των 
εκπεστέων προσωρινών διαφορών θα υπάρξουν έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε 
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ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι 
πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα υλοποιηθεί. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος καθορίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς 
συντελεστές που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία 
της Χρηματοοικονομικής Θέσης και αναμένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις 
πληρωτέες. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά 
στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια οπότε και η 
αναβαλλόμενη φορολογία καταχωρείται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 

4.10 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Μία πρόβλεψη καταχωρείται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης όταν η Εταιρεία 
έχει νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος και είναι πιθανό 
ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για τακτοποίηση της υποχρέωσης και το ποσό 
αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 
της Χρηματοοικονομικής Θέσης και, αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων 
για τον διακανονισμό της δέσμευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις 
χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Εάν η επίπτωση 
είναι σημαντική, οι προβλέψεις προσδιορίζονται με προεξόφληση των αναμενόμενων 
μελλοντικών ταμειακών εκροών κάνοντας χρήση ενός συντελεστή προ-φόρου, ο οποίος 
αντικατοπτρίζει τη διαχρονική αξία του χρήματος και, όπου πρόσφορο, τους ειδικούς 
κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. 

 Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροής πόρων είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή των οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

Επαχθείς συμβάσεις 

Πρόβλεψη για επαχθείς συμβάσεις σχηματίζεται όταν τα αναμενόμενα οφέλη που θα 
προκύψουν για την Εταιρεία από μια σύμβαση είναι χαμηλότερα από το αναπόφευκτο 
κόστος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της σύμβασης.  Η πρόβλεψη αυτή 
υπολογίζεται στην παρούσα αξία του χαμηλότερου ποσού μεταξύ του αναμενόμενου 
κόστους για τον τερματισμό της σύμβασης και του αναμενόμενου καθαρού κόστους για τη 
συνέχιση της σύμβασης. Πριν τον σχηματισμό της πρόβλεψης, η Εταιρεία αναγνωρίζει τυχόν 
ζημία απομείωσης επί των στοιχείων του ενεργητικού που συνδέονται με την εν λόγω 
σύμβαση. 

4.11  Διανομή Κερδών 

Η διανομή των κερδών στους Εταίρους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Εταίρων. 

4.12 Αναγνώριση Εσόδων/Εξόδων 

H Εταιρεία εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» αναφορικά με την 
αναγνώριση εσόδων στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Τα έσοδα αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων 
και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. 
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Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

α.  Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισμένη.  

β.  Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 
υπηρεσίας εφόσον το αποτέλεσμα της συναλλαγής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα σε σχέση 
με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος παρεχομένων υπηρεσιών. 

γ.  Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου.  

δ. Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δουλευμένη βάση. 

 

5. Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες 

Α. 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, οι τροποποιήσεις σε πρότυπα και οι νέες ερμηνείες, όπως 
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και την Επιτροπή 
Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (ΕΔΔΠΧΑ) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι 
σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με 
την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

Αναθεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση (εννοιολογικό πλαίσιο), στόχος του οποίου ήταν η 
ενσωμάτωση ορισμένων σημαντικών ζητημάτων που δεν καλύφθηκαν, καθώς και η 
επικαιροποίηση και η αποσαφήνιση ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών που ήταν ασαφείς 
ή ξεπερασμένες. Το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο για 
τη μέτρηση, το οποίο αναλύει την έννοια της μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας βάσης μέτρησης, 
των εννοιών για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με 
τη διαγραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων από τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Επιπλέον, το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο 
περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς ενός περιουσιακού στοιχείου και μιας υποχρέωσης, 
καθοδήγηση που υποστηρίζει αυτούς τους ορισμούς, επικαιροποίηση των κριτηρίων 
αναγνώρισης για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, καθώς και διευκρινίσεις σε 
σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της σύνεσης και της αβεβαιότητας 
μέτρησης στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  
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Η υιοθέτηση του εννοιολογικού πλαισίου δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 και του ΔΛΠ 8: «Ορισμός του ουσιώδους μεγέθους» 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του 
ουσιώδους μεγέθους, 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 
Χρηματοικονομικές 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 υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχαν επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9, του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΑ 7: «Μεταρρύθμιση του 
επιτοκίου αναφοράς επιτοκίου» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις σε ορισμένες ειδικές λογιστικές 
απαιτήσεις αντιστάθμισης κινδύνου για την παροχή απαλλαγής από τις πιθανές επιπτώσεις 
της αβεβαιότητας που προκαλείται από τη μεταρρύθμιση του δείκτη αναφοράς επιτοκίου. Οι 
τροποποιήσεις αποσκοπούν στην υποστήριξη της παροχής χρήσιμων χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας που προκύπτει 
από τη σταδιακή κατάργηση των δεικτών αναφοράς επιτοκίων, όπως τα διατραπεζικά 
προσφερόμενα επιτόκια (IBORs). Απαιτεί από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες 
πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης κινδύνου που 
επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας.  

Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3: «Συνδυασμοί Επιχειρήσεων» (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις μικρού πεδίου εφαρμογής στο 
ΔΠΧΑ 3 για να βελτιώσει τον ορισμό μιας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις 
εταιρείες να καθορίσουν εάν μια εξαγορά είναι μιας επιχείρησης ή μιας ομάδας περιουσιακών 
στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η 
ημερομηνία απόκτησης αρχίζει την ή μετά την έναρξη της πρώτης ετήσιας λογιστικής 
περιόδου που αρχίζει πριν ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη της εν λόγω 
περιόδου. 

 Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας. 

Β. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία δεν έχουν τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.    
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Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερμηνείες εφαρμόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2020, έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τη σύνταξη αυτών των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-
19» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιουνίου 2020)  

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα 
προαιρετικής εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που 
σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να 
επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα 
έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων.  

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση 
επιτοκίων αναφοράς – Φάση 2» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)  

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις 
επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό 
επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της 
αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα 
λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών 
μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις 
πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. 

Επιπλέον υπάρχουν άλλα πρότυπα ή διερμηνείες που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή 
και τα οποία δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην Εταιρεία. 

6. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

6.1 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρούνται με αναδρομική 
επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που 
δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα 
παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.  

Στην τρέχουσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

6.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρούνται στην περίοδο, στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 
κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρούνται αναδρομικά. 

Στην τρέχουσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

6.3 Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρούνται με την αναδρομική διόρθωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  
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Στην τρέχουσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

7. Κύκλος Εργασιών  

Ο κύκλος εργασιών για τις χρήσεις 2020 και 2019 αναλύεται ως εξής: 

 

 1/1/2020 έως 1/1/2019 έως 

 31/12/2020 31/12/2019 

     

Πωλήσεις εμπορευμάτων μετά από εκπτώσεις και επιστροφές 5.718.301,64 5.962.869,66 
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων, άχρηστου υλικού & αποζημιώσεις 124,91 1.446,59 

 5.718.426,55 5.964.336,25 

 

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων απεικονίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καθαρές, 
μετά την αφαίρεση των εξόδων προώθησης και μετά την αφαίρεση τυχόν επιστροφών, 
εκπτώσεων ή φόρων επί των πωλήσεων. 

8. Κόστος Πωλήσεων  

Το κόστος πωλήσεων για τις χρήσεις 2020 και 2019 αναλύεται ως εξής: 

 

 1/1/2020 έως 1/1/2019 έως 

 31/12/2020 31/12/2019 

     

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 3.400.302,47 3.538.797,34 

Συνολικό Κόστος Πωλήσεων 3.400.302,47 3.538.797,34 

 

Το κόστος πωλήσεων προκύπτει ως ακολούθως: 

Κίνηση αποθεμάτων   
1/1/2020 έως 

31/12/2020 
1/1/2019 έως 

31/12/2019 

           Απόθεμα Έναρξης   
              

665.388,38 
              

768.804,06 

           Αγορές Χρήσεως   3.473.650,64 3.448.266,49 

Μείον: Απόθεμα Λήξης   -736.576,85 -665.388,38 

    3.402.462,17 3.551.682,17 

Μείον :Κόστος Ιδιοπαραγωγής / Αυτοπαραδόσεων   -712,26 -3.623,45 

           Καταστροφή αποθεμάτων   -1.447,44 -9.261,38 

Σύνολο   3.400.302,47 3.538.797,34 

 

9. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  

 1/1/2020 έως 1/1/2019 έως 

 31/12/2020 31/12/2019 

   

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 123.732,45 202.567,72 

Π7αροχές τρίτων 93.395,38 16.432,62 

Φόροι – Τέλη 7.830,51 7.177,14 

Έξοδα μεταφορών 0,00 738,10 

Έξοδα ταξιδίων 2.111,05 2.587,32 

Διάφορα έξοδα 62.467,94 46.051,12 

 289.537,33 275.554,02 
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Κατά τη τρέχουσα χρήση και για την ορθότερη απεικόνιση των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων, το κονδύλι «Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων» αναταξινομήθηκε από τα 
«Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας» στα «Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης» (σημ. 10).  

10. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 

 1/1/2020 έως 1/1/2019 έως 

 31/12/2020 31/12/2019 

   

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 715.804,85 689.782,85 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 107.844,55 109.000,76 

Παροχές τρίτων 5.636,43 6.687,23 

Φόροι – Τέλη 20.075,41 25.900,04 

Έξοδα μεταφορών 121.304,59 129.772,02 

Έξοδα ταξιδίων 21.649,19 37.274,89 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης (σημ. 9) 550.259,19 511.057,97 

Αποσβέσεις 1.017,99 1.350,39 

Αποσβέσεις Δικαιωμάτων χρήσης 85.078,91 83.968,56 

Πρόβλεψη για προσαρμογή περιθωρίου κέρδους 0,00 137.000,00 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 48.156,00 15.730,00 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (Σημ. 18) 5.000,00 4.000,00 

 1.681.827,11 1.751.524,71 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, η πρόβλεψη για προσαρμογή περιθωρίου κέρδους 
αφορούσε, εκκρεμείς ενδοομιλικές τιμολογήσεις για την προσαρμογή του περιθωρίου 
κέρδους της προηγούμενης χρήσης για την Εταιρεία, στα πλαίσια της πολιτικής του ομίλου 
UHU (υπο-όμιλος του Ομίλου Bolton) για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Οι 
σχετικές τιμολογήσεις πραγματοποιήθηκαν εντός της παρούσας χρήσης που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, δεν προέκυψε ανάγκη 
σχηματισμού αντίστοιχης πρόβλεψης. 

Επιπλέον, κατά τη τρέχουσα χρήση και για την ορθότερη απεικόνιση των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, το κονδύλι «Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων» 
αναταξινομήθηκε από τα «Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας» (σημ. 9) στα «Έξοδα Λειτουργίας 
Διάθεσης».  

 11.  Αποτελέσματα  Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας (καθαρά) 

 1/1/2020 έως 1/1/2019 έως 

 31/12/2020 31/12/2019 

Έσοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας     

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 88,03 206,75 

Σύνολο Εσόδων Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας (α) 88,03 206,75 

Μείον: Έξοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -6.199,10 -6.397,15 

Χρεωστικοί τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων  -4.453,19 -8.975,10 

Σύνολο Εξόδων Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας (β) -10.652,29 -15.372,25 

   

Έξοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας  (καθαρά) (α) – (β) -10.564,26 -15.165,50 
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12. Φόρος εισοδήματος 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από 
τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές 
αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς 
σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, και με βάση τους ελέγχους 
αυτούς, θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.  

Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, 
μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος στο 
οποίο προέκυψαν. 

Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31.12.2020 και την 31.12.2019 αναλύεται ως ακολούθως: 

 

    
 Φόρος εισοδήματος         31/12/2020     31/12/2019 

 Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης 87.216,24 111.176,24 

 Aναβαλλόμενoς φόρος -3.435,12 -9.361,05 

 Σύνολο 83.781,12 101.815,19 

 

Συμφωνία πραγματικού φορολογικού συντελεστή  31/12/2020  31/12/2019 

Κέρδη προ φόρων  336.255,38  383.339,68 

Φόρος εισοδήματος βάσει του φορολογικού συντελεστή 24% 80.701,29 24% 92.001,52 

Αλλαγή σε αναγνωρισμένη εκπεστέα προσωρινή διαφορά -1,02% -3.435,12 -2,86% -10.981,57 

Επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή   0,00 0,42% 1.620,52 

Φόρος δαπανών μη εκπιπτόμενων από τη φορολογία 
εισοδήματος 1,94% 6.514,95 5,00% 19.174,72 

Σύνολο 24,92% 83.781,12 26,56% 101.815,19 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι εταιρείες καταβάλλουν 
προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογισμένη σε  ποσοστό 70% επί του φόρου 
εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, 
τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην Εταιρεία μετά από φορολογικό 
έλεγχο της χρήσης που προέκυψε. Ειδικά για το έτος 2020 η προκαταβολή του φόρου έχει 
οριστεί σε 70%, ενώ για τις επόμενες χρήσεις η αντίστοιχη προκαταβολή θα υπολογίζεται 
σε ποσοστό 80% επί του φόρου εισοδήματος.  

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου 
εισοδήματος, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι 24% (31 Δεκεμβρίου 2019: 24%). 
Επιπλέον, σύμφωνα με τη τροποποίηση του άρθρου 58 του Ν.4172/2013 με το άρθρο 120 
του Ν.4799/2021, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών που αποκτούν τα 
νομικά πρόσωπα από επιχειρηματική δραστηριότητα (με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα) 
μειώνεται, κατά 2% (από 24% που ισχύει σε 22%), για τα φορολογικά έτη από το 2021 και 
εφεξής. 

 

13. Απασχολούμενο Προσωπικό 

Το απασχολούμενο στην Εταιρεία προσωπικό κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 18 άτομα 
ενώ κατά την  31 Δεκεμβρίου 2019 ανερχόταν σε 19 άτομα.  
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Το συνολικό ποσό της επιβάρυνσης της Εταιρείας για την μισθοδοσία του προσωπικού  
αναλύεται ως εξής: 

 
 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 1/1/2020 έως 1/1/2019 έως 

 31/12/2020 31/12/2019 

 - Μισθοί   569.058,57 559.730,74 

 - Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις μισθωτών 125.923,99 126.882,48 

 - Λοιπές παρεπόμενες παροχές 20.822,29 3.169,63 

 715.804,85 689.782,85 

Οι παραπάνω αμοιβές προσωπικού κατανεμήθηκαν ως εξής: 
  

 - Στα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 715.804,85 689.782,85 

 715.804,85 689.782,85 

 

14.  Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία και Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών 
Στοιχείων 

 
          ΣΥΝΟΛΟ     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ  
ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

  1/1/2020 ΠΑΓΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 31/12/2020 ΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 

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

                    

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(Ακινητοποιήσεις) 

                  

Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις 

                  

 - Έπιπλα και 
λοιπός εξοπλισμός 

17.757,97 627,00 0,00 18.384,97 16.220,17 1.017,99 0,00 17.238,16 1.146,81 

                    

Γενικά σύνολα 17.757,97 627,00 0,00 18.384,97 16.220,17 1.017,99 0,00 17.238,16 1.146,81 

                    

                    

          ΣΥΝΟΛΟ     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ  
ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

  1/1/2019 ΠΑΓΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 31/12/2019 ΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 

          1/1/2019 2019   31/12/2019 31/12/2019 

                    

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(Ακινητοποιήσεις) 

                  

Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις 

                  

 - Έπιπλα και 
λοιπός εξοπλισμός 

17.354,47 959,50 1.138,00 17.757,97 16.007,75 1.350,39 1.137,97 16.220,17 1.537,80 

                   

Γενικά σύνολα 17.354,47 959,50 1.138,00 17.757,97 16.007,75 1.350,98 1.137,97 16.220,17 1.537,80 

 

 
 
 
 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
 

  

Κτιριακές 
Εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά μέσα Σύνολο 
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Αξία κτήσης       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 85.737,62 124.690,40 210.428,02 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 85.737,62 124.690,40 210.428,02 

Σωρευμένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 42.868,81 41.099,75 83.968,56 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 42.868,81 41.099,75 83.968,56 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 85.737,62 124.690,40 210.428,02 

Προσθήκες 0,00 19.621,37 19.621,37 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 85.737,62 144.311,77 230.049,39 

Σωρευμένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 42.868,81 41.099,75 83.968,56 

Αποσβέσεις 42.868,81 42.210,10 85.078,91 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 85.737,62 83.309,85 169.047,47 

Αναπόσβεστη αξία       

Υπόλοιπο   1 Ιανουαρίου 2019 124.690,40 124.690,40 210.428,08 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 42.868,81 83.590,65 126.459,46 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 0,00 61.001,92 61.001,92 

 
 
 

15.  Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 

Το υπόλοιπο της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που εμφανίζεται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας τόσο για την κλειόμενη, όσο και για την 
προηγούμενη χρήση έχει προκύψει από τον παρακάτω συμψηφισμό της αναβαλλόμενης 
φορολογίας (απαίτησης – υποχρέωσης).  Αναλυτικότερα: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ   

 31/12/2020 31/12/2019 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση / (Υποχρεώση):     
- Επί πρόβλεψης παροχών σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  54.967,44 42.779,52 

- Επί προσωρινά μη εκπεστέων φορολογικών διαφορών  5.231,72 6.404,28 

- Επί χρηματοδοτικών μισθώσεων 15.271,11 31.152,26 

- Επί δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων -14.640,46 -30.350,17 

Σύνολο Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης 60.829,81 49.985,89 

 

Η κίνηση των προσωρινών διαφορών κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2020 και 2019 αναλύεται ως 

ακολούθως : 

Κίνηση αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος 31/12/2020 31/12/2019 

Υπόλοιπο αρχής 49.985,89 39.695,00 

Καταχώρηση στα αποτελέσματα της χρήσης 3.435,12 9.361,05 

Καταχώρηση στα λοιπά  συνολικά  έσοδα 7.409,00 929,84 

Υπόλοιπο τέλους 60.829,81 49.985,89 
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16.  Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

       31/12/2020    31/12/2019 

     

Δοσμένες εγγυήσεις 5.084,56 4.526,56 

 
Πρόκειται για δοθείσες εγγυήσεις μίσθωσης αυτοκινήτων. 

 

17. Αποθέματα 

 31/12/2020 31/12/2019 

     
 - Εμπορεύματα 736.576,85 665.388,38 

    Σύνολο Αποθεμάτων 736.576,85 665.388,38 

 

Η Εταιρεία σε ετήσια βάση προβαίνει σε καταστροφές αποθεμάτων και ως εκ τούτου στο 
τέλος κάθε έτους δεν υπάρχει λόγος να διενεργεί επιπλέον πρόβλεψη απαξίωσης 
αποθεμάτων. Στην τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία προέβη σε καταστροφές αποθεμάτων αξίας 
Ευρώ 1.447,44. 

 

18.  Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 31/12/2020      31/12/2019 

   
- Πελάτες εσωτερικού 1.202.268,77 1.313.403,97 
- Πελάτες εξωτερικού 71.943,02 51.325,86 
- Επιταγές εισπρακτέες 602.377,15 421.262,14 
- Επιταγές σφραγισμένες 1.343,53 1.343,53 

 1.877.932,47 1.787.335,50 
  Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 80.960,90 76.099,17 

  Σύνολο Πελατών 1.796.971,57 1.711.236,33 

 

Κίνηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 31/12/2020 31/12/2019 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων έναρξης χρήσης 76.099,17 72.099,17 

Διαγραφή πρόβλεψης  138,27 0,00 

Σχηματισμός νέας πρόβλεψης (Σημ. 10) 5.000,00 4.000,00 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων λήξης χρήσης 80.960,90 76.099,17 

 

 

 

 

19. Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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 31/12/2020 31/12/2019 

- Ελληνικό Δημόσιο 59.057,92 64.154,10 

- Χρεώστες διάφοροι 9.528,85 2.699,27 

- Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 1.959,55 1.925,54 

- Έξοδα επόμενων χρήσεων 975,49 401,58 

Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 71.521,81 69.180,49 

 

20. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

  

 31/12/2020 31/12/2019 

   
Ταμείο 408,83 145,94 
Καταθέσεις όψεως 1.060.860,46 826.491,27 

Σύνολο Ταμειακών Διαθεσίμων και Ισοδυνάμων 1.061.269,29 826.637,21 

 

Οι καταθέσεις όψεως τοκίζονται με τα προσφερόμενα επιτόκια και τα έσοδα από τόκους των 
καταθέσεων όψεως λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και 
περιλαμβάνονται στους πιστωτικούς τόκους και συναφή έσοδα (σημείωση 11). 

Οι ανωτέρω καταθέσεις όψεως της Εταιρείας τηρούνται σε υποκαταστήματα Ελληνικών 
τραπεζών.  

 

21. Εταιρικό Κεφάλαιο 

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

 

        31.12.2020  31.12.2019  

Αριθμός κοινών μετοχών   300,00  300,00  

Ονομαστική αξία ανά μετοχή   150,00  150,00  

Σύνολο   45.000,00  45.000,00  

 
 

22. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως: 

 31/12/2020 31/12/2019 

     

 - Τακτικό αποθεματικό 15.000,00 15.000,00 

 - Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 1.035,86 1.035,86 

 16.035,86 16.035,86 

 

Το Τακτικό Αποθεματικό ύψους Ευρώ 15 χιλ. έχει σχηματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας, κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων 
καθαρών (μετά φόρων) κερδών είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό 
μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το Τακτικό 
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Αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν κυρίως αποθεματικό από 
τόκους καταθέσεων φορολογηθέντες με 15%. 

 

23. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 31/12/2020 31/12/2019  

    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού αναγνωρισμένες στην 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 229.031,00   178.248,00    

Ποσά αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος     

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 18.081,00   12.522,00    

Χρηματοοικονομικό κόστος 1.832,00   3.208,00    

 19.913,00  15.730,00  

 

    
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης:    

Yπόλοιπο έναρξης 178.248,00   158.780,00    

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 19.913,00   15.730,00    

Λοιπά αναλογιστικά κέρδη 30.870,00 3.738,00  

Υπόλοιπο τέλους 229.031,00   178.248,00    

    
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των 
σχετικών προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, έχουν 
ως εξής: 

 

 31/12/2020 31/12/2019  

  
Επιτόκιο προεξόφλησης 

0,80% 1,80% 
Αναμενόμενη αύξηση αποδοχών 

3,00% 1,70% 
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 

1,00% 1,00% 
Εκτιμώμενη μέση μελλοντική υπηρεσία 

21,30 21,30 

 
Ανάλυση ευαισθησίας της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία στις αλλαγές των κύριων αναλογιστικών παραδοχών έχει ως εξής: 

 31/12/2020 31/12/2019  

  

Μεταβολή επιτοκίου (+/-) 0,5% (-/+) 4% (-/+) 4% 

Μεταβολή μισθών (+/-) 0,5% (+/-) 5% (+/-) 5% 
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24. Προμηθευτές και  Λοιπές Υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής : 

  

  31/12/2020 31/12/2019 

   
- Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη (Σημείωση 28) 1.353.102,12 1.006.441,46 
- Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές 40.893,11 69.874,76 
- Προκαταβολές πελατών 47.073,70 55.548,20 
- Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 40.220,70 36.628,58 
- Ασφαλιστικοί οργανισμοί 55.401,36 53.056,79 
- Μερίσματα πληρωτέα 748.688,85 429.003,30 
- Πιστωτές διάφοροι 1.016,88 953,41 
 - Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 64.444,27 181.644,15 

Σύνολο Προμηθευτών και Λοιπών Υποχρεώσεων 2.350.840,99 1.833.150,65 

 

 

Στις 10 Ιουλίου 2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή μερίσματος στους 
εταίρους ύψους Ευρώ 519.945,52. 

25. Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις)  

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) της Εταιρείας προς το Ελληνικό 
Δημόσιο, αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2020 31/12/2019 

   
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος /(οφειλόμενος ) έναρξης 
χρήσης 118.562,91 -4.522,71 
Πληρωμή φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης   0,00 4.522,71 
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης -87.216,24 -111.176,24 
Συμψηφισμός προκαταβολής φόρου προηγούμενης χρήσης -40.865,28 241.839,98 
Λοιποί φόροι 0,00 -12.100,83 
   

Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος /(οφειλόμενος) τέλους 
χρήσης -9.518,61 118.562,91 

 

 

26. Μισθώσεις 

Η Εταιρεία μισθώνει κτίρια γραφείων, αποθηκευτικών χώρων και μεταφορικά μέσα για τις 
λειτουργικές της ανάγκες. Για τις μισθώσεις αυτές η Εταιρεία έχει ακολουθήσει τις λογιστικές 
οδηγίες του ΔΠΧΑ 16, σύμφωνα με τις οποίες, κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2020, οι 
μακροπρόθεσμες και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας από μισθώσεις 
ανήλθαν σε Ευρώ 27.126,44 και Ευρώ 36.503,18 αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2019: Ευρώ 
82.934,94 και Ευρώ 46.866,58 αντίστοιχα), ενώ το σχετικό έξοδο των τόκων για τη χρήση 
ανήλθε σε Ευρώ 4.453,19 (31 Δεκεμβρίου 2019: Ευρώ 8.975,10).  

27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

27.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 -2020.  Ωστόσο, 
σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ΄ αριθμ. 1738/2017, η παραγραφή των 
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φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι 
αντισυνταγματικές 

Συνεπώς, η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί τις φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων που 
έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2010 έως και  31 Δεκεμβρίου 2014 ως οριστικές.  

Η Εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη από 
τον ορκωτό ελεγκτή της για κάθε χρήση από το 2012 έως και το 2019 σύμφωνα με την 
Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Από 1 Ιανουαρίου 2016 και έπειτα, το πιστοποιητικό αυτό 
είναι προαιρετικό για τις ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, 
όπως ισχύει. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για 
την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το 
εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω 
αρχής. Η διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής 
νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο από τις 
φορολογικές αρχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, βάσει 
του οποίου οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση των 
φορολογικών αρχών με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα 
κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τις αρχές και δεν δημοσιοποιούνται. Συνεπώς, οι 
φορολογικές αρχές δύνανται να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της 
Εταιρείας, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους, 
οι οποίες είναι οι εξής: 2015, 2016, 2017,2018,2019 και 2020. Η Εταιρεία δεν αναμένει να 
προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των χρήσεων αυτών 
από τις φορολογικές αρχές. 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης 
φορολογικής συμμόρφωσης από το νόμιμο ελεγκτή βάσει των διατάξεων του 65Α του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013 όπως αυτός ισχύει). Ωστόσο, η Εταιρεία δεν 
αναμένει να υπάρξουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις.  

 

28. Συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και λοιπών συνδεμένων μερών 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεμένων μερών καθώς και 
η φύση της σχέσεως του συνδεμένου μέρους με τον εκδότη, απεικονίζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 Αγορές  
αγαθών και υπηρεσιών 

 
Λοιπά  έξοδα Υποχρεώσεις 

Χρήση 2020:    

  - UHU GmbH & Co KG DE 1.923.115,52 0,00 733.984,02 
  - BISON INTERNATIONAL NL 1.676.803,74 0,00 573.737,00 
  - BOLTON HELLAS A.E.B.E. 178.800,00 44.592,29 36.952,00 
 -  UHU BOSTIK  

 12.927,43 
0,00 

3.394,45 
-BOLTON ADHESIVES BV 0,00 0,00 0,00 
  -BOLTON GROUP SRL 10.193,14 0,00 5.034,65 

 3.801.839,83 44.592,29 1.353.102,12 
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 Αγορές  
αγαθών και 
υπηρεσιών 

 
Λοιπά  έξοδα 

Υποχρεώσεις 
Χρήση 2019:    

  - UHU GmbH & Co KG DE 1.993.374,02 0,00 561.962,84 
  - BISON INTERNATIONAL NL 1.502.855,64 0,00 405.729,62 
  - BOLTON HELLAS A.E.B.E. 178.800,00 45.463,13 36.952,00 
 -  UHU BOSTIK  

 0,00 
0,00 

0,00 
-BOLTON ADHESIVES BV 0,00 0,00 0,00 
  - UHU FRANCE 1.797,00 0,00 1.797,00 

 3.676.826,66 45.463,13 1.006.441,46 

 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας, ανήλθαν στην 
χρήση 2020 στο ποσό των Ευρώ 160.000,50 και αντίστοιχα στη χρήση 2019 στο ποσό των 
Ευρώ 154.741,19.  

29. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα  

Εύλογη αξία 

Οι λογιστικές αξίες που περιέχονται στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για 
τα χρηματικά διαθέσιμα, τους πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, τους προμηθευτές και τις 
λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες, λόγω της 
βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων. 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε συναλλαγματικό, πιστωτικό, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο επιτοκίων, 
διαχείρισης κεφαλαίου και λειτουργικό κίνδυνο. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης των 
κινδύνων της Εταιρείας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί 
να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική της απόδοση, ενώ η διαχείριση των 
κινδύνων παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, 
στοχεύοντας στην αντιστάθμιση των κινδύνων αυτών, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές 
που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η 
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές 
δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα, εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις καθώς και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με στόχο την 
αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων, αλλά ούτε και συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία 
που θα μπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων 
νομισμάτων και επιτοκίων. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 
1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό δεδομένου ότι η συναλλαγές της  γίνονται σε 
Ευρώ.  
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2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, καθώς και από 
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο των εμπορικών απαιτήσεων. Κατά πάγια τακτική αλλά και 
εξαιτίας της εγχώριας οικονομικής κρίσης η εταιρεία φροντίζει να μην εκτίθεται σε μεγάλο 
βαθμό στον κίνδυνο αυτό, επιλέγοντας αφενός μεν φερέγγυους πελάτες αφετέρου δε 
καλύπτοντας  τις απαιτήσεις της με ποιοτικά καλύτερες εξασφαλίσεις. Με βάση την πιστωτική 
πολιτική που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, κάθε νέος πελάτης εξετάζεται  για την πιστοληπτική 
του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Η Εταιρεία με τους πελάτες 
που πληρούν τους όρους συνεργασίας, προχωρά στη σύναψη συμφωνητικών. Ορίζονται 
πιστωτικά όρια για κάθε πελάτη, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ανοιχτό ποσό που 
μπορεί να παρουσιάζουν οι πελάτες, τα οποία παρακολουθούνται τακτικά από τον Πιστωτικό 
Έλεγχο προκειμένου οι εισπράξεις να πραγματοποιούνται μέσα στα προκαθορισμένα 
πιστωτικά όρια Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και 
υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων 
της (σημ.4.2).  

Η Εταιρεία επίσης αξιολογεί την εξάρτηση από μεγάλους πελάτες, δεδομένου όμως ότι οι 
πελάτες αυτοί αφορούν κυρίως εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, ο κίνδυνος 
αυτός εκτιμάται ως μη σημαντικός. 

3. Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών 
διαθεσίμων αλλά και άμεσα ρευστοποιήσιμων απαιτήσεων καθώς και αχρησιμοποίητων 
γραμμών χρηματοδότησης από τις τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν 
έκτακτες ταμειακές ανάγκες. Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας γίνονται αντικείμενο 
διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών 
εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με βάση τις εισπράξεις 
και τις πληρωμές αντίστοιχα, που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις και συμφωνίες, σε 
μη προεξοφλημένες τιμές: 

 

Λογιστικό 
Υπόλοιπο 
31/12/2020 

Συμβατικές 
ταμειακές 

ροές 
31/12/2020 

έως 6 μήνες 
> 6 μήνες 

και έως 12 
μήνες 

> 1 έτος 

Εμπορικές απαιτήσεις:  
 

   
Πελάτες & Επιταγές εισπρακτέες 1.796.971,57 1.796.971,57 1.796.971,57 0,00 0,00 

  
 

      
Χρηματοοικονομικές  
Υποχρεώσεις  

 
   

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 63.629,62 66.984,00 19.369,50 19.369,50 28.245,00 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

2.350.840,99 2.350.840,99 2.350.840,99 0,00 0,00 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.414.470,61 2.417.824,99 19.369,50 19.369,50 28.245,00 

  
 

      

Διαφορά από εισπράξεις / 
εξοφλήσεις Εμπορικών 
Απαιτήσεων / Υποχρεώσεων: 

-617.499,04  -620.853,42 -19.369,50 -19.369,50 -28.245,00 
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Λογιστικό 
Υπόλοιπο 
31/12/2019 

Συμβατικές 
ταμειακές 

ροές 
31/12/2019 

έως 6 μήνες 
> 6 μήνες 

και έως 12 
μήνες 

> 1 έτος 

Εμπορικές απαιτήσεις:  
 

   
Πελάτες & Επιταγές εισπρακτέες 1.711.236,33 1.711.236,33 1.700.194,72 11.041,61 0,00 

  
 

      
Χρηματοοικονομικές  
Υποχρεώσεις  

 
   

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 129.801,52 132.333,60 43.764,80 43.764,80 44.804,00 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

1.833.150,65 1.833.150,65 1.833.150,65 0,00 0,00 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.962.952,17  1.965.484,25 1.876.915,45 43.764,80 44.804,00 

  
 

      

Διαφορά από εισπράξεις / 
εξοφλήσεις Εμπορικών 
Απαιτήσεων / Υποχρεώσεων: 

-251.715,84  -254.247,92 -176.720,73 -32.723,19 -44.804,00  

 

 

4. Κίνδυνος επιτοκίων  

Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω της μεταβολής που μπορεί να επέλθει στις αγορές 
των επιτοκίων. Προς το παρόν η εταιρεία δεν εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό επειδή δεν 
χρησιμοποιεί τραπεζικό δανεισμό.  

5. Κίνδυνος διαχείρισης Κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής της διαβάθμισης καθώς και των υγιών δεικτών 
κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της και να 
μεγιστοποιείται η αξία των μεριδίων της.  

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση 
κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 

6. Λειτουργικός κίνδυνος 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από 
ποικίλες αιτίες σχετικές με τις διαδικασίες της Εταιρείας, το προσωπικό και γενικά τις 
λειτουργίες της Εταιρείας, καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες, που προέρχονται από 
την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, δεδομένου ότι η παρατεταμένη 
οικονομική ύφεση έχει αρνητικές επιπτώσεις σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας 
συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη 
χρηματοοικονομική της κατάσταση, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν 
αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα σημαντικά την ομαλή λειτουργία της, καθώς, η Διοίκηση 
της Εταιρείας παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις στην αγορά και όπου κρίνεται αναγκαίο, 
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας.  



 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020                                                           

 

                            

σελ. 42 

30. Αμοιβές Ελεγκτών 

Οι συνολικές αμοιβές που χρέωσε το 2020 το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό 
έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες φορολογικής 
διασφάλισης (φορολογικό πιστοποιητικό) ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 16 000. 

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης που να 
χρήζουν γνωστοποίησης ή αλλαγής στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 
Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα,  20 Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. Σ 691872 Α.Δ.Τ. ΑΕ 065876 

  

  

  

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

  

  

  

    ΦΩΤΕΙΝΗ Θ. ΑΜΠΑΡΙΩΤΗ 

    Α.Δ.Τ. ΑΚ 120487 

     ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 0049213 
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