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Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 άρθρο 149 παράγραφος 1, έχουμε την τιμή να σας 
υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τις 
Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» για τη χρήση 2019 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό 
Συμβούλιο πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις.  
 
Στην παρούσα "Έκθεση" περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη για λόγους 
συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ENTERPRISE GREECE»), χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την 
συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής 
χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την 
επίδραση αυτών στις Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου αυτής. Επίσης, γίνεται περιγραφή 
των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο 
μέλλον.  
 
Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α' 
 
Γενικές πληροφορίες 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1996 με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) Α.Ε. με 
τον Ν.2372/28-2-1996 από την Ελληνική Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
που χρηματοδότησε τις δραστηριότητές της κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της. Το έτος 2009, 
για λόγους άμεσης αναγνωρισιμότητας της, στο διεθνές περιβάλλον που δραστηριοποιείται, η 
εταιρεία μετονομάσθηκε σε «Invest in Greece Α.Ε.» με το Ν. 3775/21-7-2009. Το έτος 2010 με το 
Ν.3894/2-12-2010 η εταιρεία μετονομάσθηκε εκ νέου  σε Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. 
 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2373/1996) 
μετονομάστηκε σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (ν. 
4242/2014), με διακριτικό τίτλο της στην αγγλική γλώσσα το «Enterprise Greece». 
 
Η εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» είναι ανώνυμη 
εταιρεία που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας. 
 
Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθ.81 08/07/2019 ορίστηκε ως εποπτεύων φορέας το 
Υπουργείο Εξωτερικών ενώ με το Ν. 4635/2019 έγινε τροποποίηση του καταστατικού. Η 
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παρούσα επωνυμία της εταιρείας είναι Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
ΑΕ με διακριτικό τίτλο της στην αγγλική γλώσσα το «Enterprise Greece». 
 
Η διάρκεια της εταιρείας είναι εβδομήντα πέντε (75)  έτη από την σύστασή της σύμφωνα με το 
Ν. 4635/2019. Η έδρα της είναι η Αθήνα και στεγάζεται επί της λεωφόρου  Βασιλίσσης Σοφίας 
109 στους Αμπελόκηπους.  
Η Εταιρεία Enterprise Greece εποπτεύεται πλέον από το Υπουργείο Εξωτερικών  και παρέχει μία 
ευρεία γκάμα υπηρεσιών που σχετίζονται με τις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και με 
την ανάπτυξη των εγχώριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στις διεθνείς 
αγορές. 
 
Κύριες αρμοδιότητες της Εταιρείας, είναι οι εξής: 
 
Η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην 
Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των 
διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω 
ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους 
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή ενημέρωσης για την εξωστρεφή 
επιχειρηματικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης 
υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση 
επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές, και η υποδοχή και αξιολόγηση των Στρατηγικών 
Επενδύσεων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β' 
Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς 
 
1. Σημαντικές εξελίξεις το 2019 
 
Ο απερχόμενος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γρηγόρης Στεργιούλης 
αντικαταστάθηκε από τον κ. Γεώργιο Φιλιόπουλο με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 763/20.09.2019. Με το ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 852/14.10.2019 ορίστηκε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γρηγόρης 
Δημητριάδης αντικαθιστώντας τον κ. Γεώργιο Φιλιόπουλο ο οποίος παρέμεινε ως Διευθύνων 
Σύμβουλος. 
 
2. Επισκόπηση Οικονομικών Μεγεθών 
 
Η πορεία της Εταιρείας αποτυπώνεται εύλογα στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης 
Δεκεμβρίου 2019, καθώς τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 
1. Ο κύκλος εργασιών της χρήσης που έληξε την 31/12/2019 ανήλθε στο ποσό των                               
€ 15.103.151 έναντι € 14.098.427 της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης 2018. Όπως 
αναφέρεται και στην παράγραφο 5.15 Αναγνώριση εσόδων «η εταιρεία αναγνωρίζει ως έσοδο 
από επιχορηγήσεις ποσό ίσο με το σύνολο των εξόδων της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου», 
ως εκ τούτου η μεταβολή οφείλεται σε αύξηση των εξόδων. 
 
2. Τα μικτά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 2019 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και 
ανήλθαν στο ποσό των € 1.476.555 έναντι κερδών € 1.298.288 την αντίστοιχη χρήση 2018. 
 
3. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων - EBITDA) της κλειόμενης χρήσης 2019 διαμορφώθηκαν 
κερδοφόρα και ανήλθαν στο ποσό των € 142.701 έναντι κερδών € 84.363 της χρήσης 2018.  
 
4. Τα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης 2019 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και 
ανήλθαν σε ύψος € 59.040 έναντι κερδών € 6.827 της προηγούμενης χρήσης 2018.  
 
5. Τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους και λοιπά συνολικά εισοδήματα) της 
κλειόμενης χρήσης 2019 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε συνολικό ύψος € 33.524 
έναντι κερδών ύψους € 37.105 της προηγούμενης χρήσης 2018.  
 
6. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 1.009.995 έναντι € 
976.470 της προηγούμενης χρήσης 2018.  
 
7. Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε € 173.846 έναντι € 
180.000 της προηγούμενης χρήσης 2018.  
 
Παρατίθενται πίνακες με σχετικούς αριθμοδείκτες για την Εταιρεία: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' 
 
Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 
 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 
Το θετικό οικονομικό περιβάλλον που διαμορφωνόταν στις αρχές του 2020, όπου βάσει όλων 
των εκτιμήσεων αναμενόταν επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας κατά τη διάρκεια του 
έτους, ανετράπη αιφνιδιαστικά με την εμφάνιση και εξάπλωση του ιού COVID-19 αρχικά στην 
Κίνα στα τέλη του 2019 και εν συνεχεία στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 
2020. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το οικονομικό περιβάλλον της χώρας αλλά και 
διεθνώς έγινε ιδιαίτερα ρευστό και οι αναπτυξιακές προοπτικές των χωρών υποβαθμίστηκαν σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Οι προβλέψεις για την Ελλάδα επιδεινώθηκαν και λόγω της πλήγματος που εκτιμάται ότι θα 
επιφέρει η πανδημία του ιού COVID-19 στην εγχώρια αλλά και διεθνή τουριστική 
δραστηριότητα, από την οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι αναπτυξιακές προοπτικές της 
χώρας. Εντούτοις, στην παρούσα φάση, δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των συνεπειών της 
συνεχιζόμενης πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και των επιχειρήσεων διότι 
αφενός δεν μπορεί να προβλεφθεί η διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και αφετέρου δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί στο σύνολο τους τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικονομικής 
δραστηριότητας και των επιχειρήσεων της χώρας.     
 
Από υγειονομικής απόψεως, η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις και τα 
προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων, των στελεχών αλλά και όλων 
των συναλλασσόμενών με την εταιρεία.  
 
Από οικονομικής και επιχειρηματικής απόψεως, παρακολουθώντας στενά τις εγχώριες και 
διεθνείς εξελίξεις, η εταιρεία λαμβάνει κατά το δυνατόν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ενίσχυση της ρευστότητας της και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2019 2018 

Καθαρά Αποτελέσματα / Πωλήσεις  0,39% 0,05% 
Καθαρά Αποτελέσματα / Ίδια Κεφάλαια 0,68% 0,70% 

Καθαρά Αποτελέσματα / (Ίδια κεφάλαια + Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές Υποχρεώσεις) 

0,68% 0,70% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ 2019 2018 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 6,06% 7,15% 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ 2019 2018 

Σύνολο Υποχρεώσεων / (Ίδια Κεφάλαια + Σύνολο Υποχρεώσεων) 94,28% 93,33% 

Ίδια Κεφάλαια / (Ίδια Κεφάλαια + Σύνολο Υποχρεώσεων) 5,72% 6,67% 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.  
Προσέλκυση – Προώθηση Επενδύσεων & Προώθηση Εξαγωγών 

 

 

Σελίδα 7  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) 

 
Πέραν της συνεχιζόμενης διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου που πηγάζει από την πανδημία 
του ιού COVID-19, εφαρμόζουμε και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την προστασία της 
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει μια καλή χρηματοοικονομική θέση, 
η οποία αποτυπώνεται στο σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και τον ικανοποιητικό συντελεστή 
μόχλευσης, αλλά διαθέτει, επίσης, και συνολική ρευστότητα η οποία υπερβαίνει τα  17 εκ €.  
 
Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες άμβλυνσης του κινδύνου που συνδέεται με 
την εξέλιξη της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στη δραστηριότητα της χώρας γενικότερα και 
της εταιρείας ειδικότερα. Εντούτοις, κάθε πιθανή επίπτωση στα αποτελέσματά της εταιρείας θα 
εξαρτηθεί, σε σημαντικό βαθμό, από τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, οι 
οποίες, σε μεγάλο βαθμό, είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές 
επιπτώσεις επί της εταιρείας μας που σχετίζονται με την επιδημία του ιού COVID-19 δεν 
μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα επί του παρόντος και οι όποιες προβλέψεις ενδέχεται να 
αποκλίνουν τελικά από τις πραγματικές συνέπειες της πανδημίας.   
 
Κατά το 2020, η εταιρεία και έως την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
έχει προχωρήσει σε σημαντικές αποφάσεις.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' 
 
Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 
Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

 Οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν ενέχουν σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και 
επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα 
διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των 
χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς 
επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.  

 Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε 
σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της. 

 Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από 
καταθέσεις σε τράπεζες, και λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους. 

 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

 Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της 
εταιρείας δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, καθώς η έκθεσή της σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη. 

 
Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 
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 Η Εταιρεία ανταποκρίθηκε στην επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας όλα 
τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής, επιτρέποντας την αδιάλειπτη λειτουργία των 
δραστηριοτήτων της.  

 Τα μέτρα περιορισμού κεφαλαίου που επιβλήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στις 28 
Ιουνίου 2015, περιορίζουν διασυνοριακές πληρωμές οποιουδήποτε είδους χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει 
συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Από την αρχική επιβολή τους και έπειτα, τα μέτρα 
περιορισμού κίνησης κεφαλαίων σταδιακά αποκλιμακώνονται, με την ευθύνη μερικών 
εγκρίσεων κίνησης ποσών έως ενός ύψους να μετατίθεται στις τράπεζες, την αύξηση στα 
ημερήσια όρια αλλά και άλλα μέτρα, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την 
πραγματοποίηση πληρωμών προς το εξωτερικό. Προς το παρόν, δεν υφίστανται επίσημοι 
περιορισμοί στις εγχώριες συναλλαγές, η πραγματοποίηση των οποίων σταδιακά 
ομαλοποιείται. 

 Οι περιορισμοί κεφαλαίου επηρεάζουν τη δυνατότητα της Εταιρείας να πραγματοποιεί 
πληρωμές σε ξένους προμηθευτές για τις εκθέσεις στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, εάν 
δεν έχει ληφθεί έγκριση από την επιτροπή. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται από το γεγονός 
ότι παρόμοιες πληρωμές πραγματοποιούνταν και την προηγούμενη χρήση, συνεπώς η 
επιτροπή εγκρίνει τις πληρωμές αυτές. Κατά συνέπεια, δεν έχει υπάρξει κάποια αρνητική 
επίπτωση στις λειτουργίες της Εταιρείας, κατάσταση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και 
στο μέλλον.  

 Συνεπώς, ο κίνδυνος μη ομαλής συνέχισης της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας ως 
αποτέλεσμα της επιβολής μέτρων περιορισμού κεφαλαίων, χαρακτηρίζεται ως χαμηλός. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής των μέτρων περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, 
οι επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας ήταν περιορισμένες ως αποτέλεσμα 
αποτελεσματικού σχεδιασμού και διαχείρισης κινδύνων. 

 Σε κάθε περίπτωση η χαλάρωση στους περιορισμούς της κίνησης κεφαλαίων που προέκυψε 
με την Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και 
τη μεταφορά κεφαλαίων» και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4315/28.09.2018 διευκολύνει 
περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας κατά τις συναλλαγές της με το εξωτερικό. 

 Εν τέλει με το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.08.2019) καταργήθηκαν πλήρως οι περιορισμοί 
στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) με συνέπεια την απελευθέρωση των πληρωμών σε 
προμηθευτές εξωτερικού διευκολύνοντας έτσι τη διενέργεια των συναλλαγών της Εταιρείας 
εκτός συνόρων. 

 
Κίνδυνος Ρευστότητας  

 Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων επιχορηγήσεων. 

 Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 
επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες κρατικές 
επιχορηγήσεις για κάλυψη των προϋπολογιστικών δαπανών της. 

 Η εταιρεία δεν έχει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, πέραν των 12 μηνών με βάση 
υπογεγραμμένες συμβάσεις. 

 Η εταιρεία δεν έχει έκθεση σε τραπεζικό δανεισμό. 
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Κίνδυνος Επιτοκίου 

 Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της 
εταιρείας δεν παρουσιάζουν ουσιαστική ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων. 

 Αυτό οφείλεται στο ότι η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε τραπεζικό δανεισμό, ενώ 
παράλληλα οι καταθέσεις της σε τραπεζικά ιδρύματα έχουν πολύ περιορισμένη εξάρτηση 
από τα επιτόκια καταθέσεων.  

 
Πιστωτικός κίνδυνος 

 Η εταιρεία έχει δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Ο όποιος μικρός 
πιστωτικός κίνδυνος που παραμένει, αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης των 
πελατών να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους υποχρεώσεις.  

 Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα και στις 
επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του 
αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την εταιρεία. Για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με 
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η 
μέγιστη έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής: 

 
 
Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.740  3.067  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15.491.434  12.227.955  

Εμπορικές απαιτήσεις 245.235  530.545  
Λοιπές απαιτήσεις 1.755.660  1.709.189  

Σύνολο 17.497.068  14.470.757  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε' 
 
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη  
 
Για τη χρήση 2020, η Εταιρεία επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με 
τον καταστατικό της σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στο εγχώριο και 
διεθνές οικονομικό περιβάλλον, την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Οργανισμού και τις 
μοναδικές υπηρεσίες που προσφέρει σε επενδυτές και εξαγωγείς ως ο εθνικός φορέας 
προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, το όραμα και κατ’ 
επέκταση η στρατηγική του Οργανισμού για την μεν προσέλκυση επενδύσεων εστιάζει στην 
συστηματική και στοχευμένη προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, 
ενώ για την προώθηση των εξαγωγών, αφενός στην εδραίωση σταθερών και κεκτημένων 
αγορών και αφετέρου στο άνοιγμα και στη τοποθέτηση σε νέες, δυναμικές αγορές και 
κλάδους. Παράλληλα, η εδραίωση του οργανισμού ως αξιόπιστου συνεργάτη της διεθνούς και 
εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας μέσω της υιοθέτησης νέων υπηρεσιών και της 
παράλληλης ανάληψης πρωτοβουλιών υπό την προϋπόθεση της αναβάθμισης της λειτουργίας 
του και της στελέχωσής του με επαρκή αριθμό νέων στελεχών για την εύρυθμη λειτουργία και 
την επίτευξη των στόχων του.  
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Φιλιόπουλος 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισμό την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 
και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κωδικοποιημένου Ν. 4548/2018. 
 
Βάση γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του 
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση 
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είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να 
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, 
θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

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

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

 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

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

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

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 
του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31.12.2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
Αθήνα, 01/06/2020 

 
 
 

CPA AUDITORS 
Δημητρίου Δημήτρης 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 22281 
Αρ. Μ. ΕΛΤΕ: 1245 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

Ποσά σε € ' σημ. 31/12/2019 31/12/2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

    
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 

 
    

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 46.311  58.616  
Ενσώματα πάγια 6.1 128.950  112.163  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.3 4.740  3.067  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού   180.000  173.846  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

    
Απαιτήσεις πελατών & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.4 245.235  530.545  
Λοιπές απαιτήσεις 6.5 1.755.660  1.709.189  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.6 15.491.434  12.227.955  

Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού   17.492.328  14.467.689  

Σύνολο ενεργητικού   17.672.328  14.641.536  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

    
Ίδια κεφάλαια 

 
    

Μετοχικό κεφάλαιο 6.7 293.400  293.400  
Αποθεματικά κεφάλαια - 330.070  330.070  
Αποτελέσματα εις νέο - 386.524  353.000  

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων   1.009.995  976.470  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

6.8 423.476  383.795  

Λοιπές προβλέψεις 6.9 4.580.192  4.580.192  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   5.003.668  4.963.987  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

    
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.10 3.562.304  2.361.896  
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 7.505  25.125  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.11 8.088.856  6.314.056  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   11.658.665  8.701.078  

Σύνολο υποχρεώσεων   16.662.334  13.665.065  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   17.672.328  14.641.536  

 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Ποσά σε € ' σημ. 
1/1 - 

31/12/2019 
1/1 - 

31/12/2018 

Κύκλος εργασιών 6.12 15.103.151  14.098.427  
Κόστος πωλήσεων 6.13 (13.626.596) (12.800.140) 

Μικτό κέρδος (Ζημία)   1.476.555  1.298.288  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.13 (1.382.656) (1.271.734) 
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 6.14 (18.313) (13.726) 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 6.15 3.764  12.213  

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

  79.351  25.040  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.16 (35.006) (35.319) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.17 14.696  17.105  

Κέρδη προ φόρων   59.040  6.827  

Φόροι εισοδήματος - - - 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους   59.040  6.827  

  
 

    
Λοιπά αναγνωρισμένα συνολικά εισοδήματα 

 
    

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από 
συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 
παροχών 

6.8 (25.516) 30.278  

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά 
εισοδήματα 

- - - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα (μετά φόρων)   (25.516) 30.278  

  
 

    

Συγκεντρωτικά συνολικά  
εισοδήματα (ζημίες) 

  33.524  37.105  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2019 
 

Ποσά σε € ' 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα εις 
νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31/12/2017 293.400  330.070  315.895  939.365  

     
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1-

31/12/2018 
- - 6.827  6.827  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 1/1-
31/12/2018 

- - 30.278  30.278  

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2018 - - 37.105  37.105  

          Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης - - 37.105  37.105  

Υπόλοιπο την 31/12/2018 293.400  330.070  353.000  976.470  

          

Ποσά σε € ' 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα εις 
νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31/12/2018 293.400  330.070  353.000  976.470  

          
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1-

31/12/2019 
- - 59.040  59.040  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 1/1-
31/12/2019 

- - (25.516) (25.516) 

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2019 - - 33.524  33.524  

          

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης - - 33.524  33.524  

Υπόλοιπο την 31/12/2019 293.400  330.070  386.524  1.009.995  
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Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 

Ποσά σε € ' 1/1/-31/12/2019 1/1/-31/12/2018 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη περιόδου (προ φόρου) 59.040  6.827  
Πλέον / (Μείον) Προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις 63.350  59.323  
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων (8.500.000) (9.394.939) 
Προβλέψεις 39.681  (43.161) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 35.006  35.319  
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (14.696) (17.105) 

Σύνολο (8.317.618) (9.353.736) 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης     
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 231.167  (697.189) 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 1.237.587  372.481  
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 

λόγω συνταξιοδότησης 
(25.516) 30.278  

Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβεβλημένα 
(35.006) (35.319) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

(6.909.386) (9.683.485) 

      
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές Παγίων (67.832) (48.829) 
Πωλήσεις Παγίων     
Τόκοι εισπραχθέντες 14.696  17.105  

Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(53.136) (31.724) 

Είσπραξη Επιχορήγησης  10.226.000  10.100.000  

Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

10.226.000  10.100.000  

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα 

3.263.478  384.791  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή 
της περιόδου 

12.227.955  11.843.164  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  
της περιόδου 

15.491.434  12.227.956  
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Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1996 με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) Α.Ε. 
με τον Ν.2372/28-2-1996 από την Ελληνική Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση που χρηματοδότησε τις δραστηριότητές της κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της. Το 
έτος 2009, για λόγους άμεσης αναγνωρισιμότητάς της στο διεθνές περιβάλλον που 
δραστηριοποιείται, η Εταιρεία μετονομάσθηκε σε «Invest in Greece Α.Ε.» με το Ν. 3775/21-
7-2009. Το έτος 2010 με το Ν.3894/2-12-2010 η Εταιρεία μετονομάσθηκε εκ νέου σε 
Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. 
 
Στην συνέχεια με τον ν. 4242/2014, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2373/1996) μετονομάστηκε σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο της στην αγγλική γλώσσα το «Enterprise 
Greece». 
 
Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθ.81 08/07/2019 ορίστηκε ως εποπτεύων φορέας το 
Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ με το Ν. 4635/2019 έγινε τροποποίηση του καταστατικού. Η 
παρούσα επωνυμία της εταιρείας είναι Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου ΑΕ με διακριτικό τίτλο της στην αγγλική γλώσσα το «Enterprise Greece». 
 
Η εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» είναι ανώνυμη 
εταιρεία που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας. 
 
Η διάρκεια της Εταιρείας είναι εβδομήντα πενήντα (75) έτη από την σύστασή της. Η έδρα της 
είναι η Αθήνα και στεγάζεται επί της λεωφόρου  Βασιλίσσης Σοφίας 109 στους 
Αμπελόκηπους.  
 

Η Εταιρεία Enterprise Greece εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και παρέχει μία 
ευρεία γκάμα υπηρεσιών προς υλοποίηση του σκοπού της που είναι η: 
 

— προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση 
επενδύσεων στην Ελλάδα, 

— συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, 

— υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, 

— προώθηση της Χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης 
θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, 

— προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο 
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πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας», 

— παροχή ενημέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η παροχή 
πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής 
υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση 
επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. 

 
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 
 

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 35889/106/Β/96/01 

Διεύθυνση Έδρας εταιρείας Βασιλίσσης Σοφίας 109, Τ. Κ. 115 21, Αθήνα 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με ΥΟΔΔ  351/08.05.2020) 

Γρηγόριος Δημητριάδης του Δημητρίου, 
Πρόεδρος 
Γεώργιος Φιλιόπουλος του Εμμανουήλ, 
Διευθύνων Σύμβουλος  
Δημήτριος Κούρκουλας του Κωνσταντίνου, 
Μέλος (μη εκτελεστικό) 
Μπέττυ Αλεξανδροπούλου του Αντρέα, 
Μέλος (εκτελεστικό) 
Ευάγγελος Νίκας του Κωνσταντίνου, Μέλος 
(μη εκτελεστικό) 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Δημήτρης Α. Δημητρίου 
CPA AUDITORS 

 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 204 φύλλο της Κυβέρνησης (2 Δεκεμβρίου 2010) άρθρο 3 το 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, είναι διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 
(293.400,00 €), διαιρεμένο σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67€ η κάθε μια και 
καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Επικρατείας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού το κεφάλαιο 
αυτό μπορεί να αυξηθεί ως και εκατό τις εκατό (100%). Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται 
ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης. 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31/12/2019 και της 31/12/2018 έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
την 30/6/2020 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η 
οποία θα συνέλθει εντός του 2020. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η 
προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην 
Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των 
διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της Χώρας ως επενδυτικού προορισμού, 
μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη 
κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Εξωστρέφειας», η παροχή ενημέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και 
η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής 
υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών 
επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηματικότητας 
στις διεθνείς αγορές. 

Τα μέσα επίτευξης του σκοπού της Εταιρείας καταγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 1 του 
Καταστατικού της, όπως έχει κωδικοποιηθεί στο Άρθρο 84 του ν. 4635/2019 και ισχύει. 

Οι υπηρεσίες της Εταιρείας διαρθρώνονται σε οργανικές μονάδες και ειδικότερα σε Γενικές 
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία και Υπηρεσίες, καθώς και Αυτοτελείς 
Υπηρεσίες ως εξής: 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Α. Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων 
i. Διεύθυνση Προσέλκυσης & Υποστήριξης Επενδύσεων  
ii. Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Β. Γενική Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου (Εξαγωγές) 

i. Διεύθυνση Νέων Εξαγωγέων / Εκπαίδευσης / Big events – EXPO 
α. Τμήμα Helpdesk 
β. Τμήμα Εκπαίδευσης 
γ. Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων Σημαντικού Μεγέθους – EXPO 
 

ii. Διεύθυνση Μικρομεσαίων Πελατών / Κλάδοι  
α. Τμήμα Τροφίμων & Ποτών 
β. Τμήμα Βιομηχανικών Προϊόντων  
γ. Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων  
δ. Τμήμα Τεχνολογίας 

iii. Διεύθυνση Μεγάλων Εξαγωγέων / Προϊόντων & Υπηρεσιών 
α. Τμήμα Χαρτοφυλακίου Πελατών 
β. Τμήμα Έργων Διεθνών Οργανισμών 
γ. Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών (εξαγωγικές υπηρεσίες / portal – ecommerce ) 
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iv. Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
α. Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 

v. Διεύθυνση Στρατηγικής Υποστήριξης Eξαγωγών 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, MARKETING & ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
Γ. Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Marketing & Θεσμικής Δικτύωσης 

i. Διεύθυνση Ενημέρωσης & Επικοινωνίας  
α. Τμήμα Επικοινωνίας 

ii. Διεύθυνση Marketing 
iii. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Θεσμικής Δικτύωσης 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Δ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

i Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
α. Τμήμα Λογιστηρίου  
β. Τμήμα Προμηθειών 
γ. Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου 
δ. Τμήμα Χρηματορροών & Προϋπολογισμού  

ii. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
α. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης  
β. Τμήμα Γραμματείας 

iii. Διεύθυνση Πληροφορικής 
 
 

Ε. Διεύθυνση Έρευνας Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης  
 
ΣΤ. Γραφείο Βορείου Ελλάδος 
 
Ζ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Η. Νομική Υπηρεσία 
 

Θ. Γραφείο Διοίκησης 
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για 
όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 
 
 
3.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία (συμπεριλαμβανομένων 
παραγώγων), τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων («IASB»), καθώς και των διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από 
την Επιτροπή Διερμηνειών («IFRIC») της IASB, και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές 
καταστάσεις, είναι συνεπείς σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της 
διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι 
οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις 
όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις, 
περιλαμβάνονται στη σημείωση 4. 
 
 
3.2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η 
Δεκεμβρίου 2019, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 30/6/2020. 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις δεν 
επιτρέπονται μετά την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
 
3.3. ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 
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περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε € εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των 
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές 
διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές 
της εύλογης αξίας. 
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3.4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά ισχύουν και 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσαρμοσμένες με τα νέα Πρότυπα και τις 
αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 
2019 
 
 
3.5. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Στην σημείωση 3.5.1 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε 
υφιστάμενα πρότυπα που τέθηκαν σε ισχύ στην τρέχουσα περίοδο και έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Στην σημείωση 3.5.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε 
υφιστάμενα πρότυπα που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
3.5.1 Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις 
 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα 
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019. 
Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερμηνειών παρατίθεται στη συνέχεια. 
 
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». 
 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το 
λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που 
διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 
 
Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία 
παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε 
συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά 
ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που 
προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει 
στις φορολογικές αρχές. 
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Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 
 
 
ΔΠΧΠ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
μέσα» με το ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» 
 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν δύο επιλογές για τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια 
συμβόλαια στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 4: 
• μια επιλογή που επιτρέπει στις οντότητες να επαναταξινομήσουν από το κέρδος ή τη 
ζημία στα λοιπά συνολικά έσοδα ορισμένα από τα έσοδα ή τις δαπάνες που προκύπτουν 
από τα καθορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτή είναι η λεγόμενη 
προσέγγιση overlay. 
• μια προαιρετική προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 για οντότητες 
των οποίων η κυρίαρχη δραστηριότητα είναι η έκδοση συμβάσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 
4. αυτή είναι η αποκαλούμενη προσέγγιση αναβολής. 
Η εφαρμογή και των δύο προσεγγίσεων είναι προαιρετική και επιτρέπεται σε μια 
οικονομική οντότητα να σταματήσει να τις εφαρμόζει πριν εφαρμοστεί το νέο πρότυπο 
ασφαλιστικών συμβολαίων. 
 
Η προσέγγιση επικάλυψης πρέπει να εφαρμόζεται κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. 
Η μέθοδος αναβολής ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019 και είναι διαθέσιμη μόνο για τρία έτη μετά την ημερομηνία αυτή. 
 
Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 
 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
 
Αυτή η σημείωση εξηγεί την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά 
Μέσα” στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και περιγράφει τις νέες λογιστικές 
πολιτικές που εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2019, όπου αυτές διαφοροποιούνται από 
αυτές που εφαρμόζονταν στις προηγούμενες περιόδους. 
 
 
α. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 
 
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις προβλέψεις του ΔΛΠ 39 σχετικά με την αναγνώριση, 
ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα το ΔΠΧΑ 9 προβλέπει τα παρακάτω για την ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού: 
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Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 
 
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα μοντέλο συνολικής ταξινόμησης βάσει του οποίου τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: 
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Αποσβεσμένο Κόστος 
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Λοιπών Συνολικών 
Εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ) 
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ) 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν σαν αποτέλεσμα ταμιακές ροές 
που αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται λαμβάνοντας 
υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο για την διακράτηση αυτών των χρηματοοικονομικών 
εργαλείων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται στα πλαίσια 
ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό την διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους και την 
είσπραξη των συμβατικών ταμιακών ροών τους, επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. 
Αν το επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνει την πρόθεση της διακράτησης των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμιακών 
ροών τους αλλά προσδοκά να πωλήσει αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
όταν χρειάζεται (πχ. για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ρευστότητας) τότε αυτά τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται στην στην εύλογη αξία μέσω 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ). 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνουν ταμιακές ροές 
διαφορετικές από κεφάλαιο και τόκους, όπως επενδύσεις σε κεφάλαια της χρηματαγοράς 
ή παράγωγα, περιλαμβανομένων και διαχωρισμένων ενσωματωμένων παραγώγων, 
επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ). Πάντως 
ειδικά για μετοχές το ΔΠΧΑ 9 επιτρέπει εναλλακτικά την επιμέτρησή τους στην εύλογη 
αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ).  
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Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 
 
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει την εφαρμογή της μεθόδου της Αναμενόμενης Πιστωτικής Ζημιάς (ΑΠΖ) 
σε όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται σε Αποσβεσμένο 
Κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ) (με εξαίρεση 
τις μετοχές). Όπου με το ΔΛΠ 39, μόνο πραγματοποιηθείσες ζημιές έπρεπε να 
αναγνωρισθούν ως απομείωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, με την 
μέθοδο Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών πρέπει να γίνεται εκτίμηση των μελλοντικών 
πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιώντας τα 3 παρακάτω στάδια: 
 
Στάδιο 1: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για τους επόμενους 12 μήνες.  
 
Περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με ασήμαντη αύξηση 
πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση και συνήθως αφορά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία οφειλής για περισσότερο 
από 30 ημέρες. Αναγνωρίζεται η αναλογία των ΑΠΖ για τη συνολική ζωή των στοιχείων που 
θα προέλθει από πιστωτικά γεγονότα (default events) που είναι πιθανό να συμβούν στη 
διάρκεια των επομένων 12 μηνών. 
 
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – χωρίς πιστωτική απομείωση.  
 
Αν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού 
κινδύνου από την αρχική αναγνώριση αλλά δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο 
Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής του που ορίζεται ως αναμενόμενη 
πιστωτική ζημιά ως αποτέλεσμα όλων των πιθανών πιστωτικών γεγονότων όλης της 
αναμενόμενης ζωής του. 
 
Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – με πιστωτική απομείωση.  
 
Αν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, 
μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται με την ΑΠΖ για την συνολική ζωή του. 
Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο 
ενεργητικού είναι η άνω των 90 ημερών καθυστέρηση από την ημερομηνία οφειλής και 
άλλες πληροφορίες για σημαντικές οικονομικές δυσκολίες των χρεωστών. 
 
 
β. Επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
 
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία» από 1 Ιανουαρίου 2019 είχε ως 
αποτέλεσμα αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές και προσαρμογές στα κονδύλια που 
αναγνωρίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις. Οι νέες λογιστικές πολιτικές 
περιγράφονται στη σημείωση 5. 
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Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, η συγκριτική πληροφόρηση δεν 
αναμορφώθηκε. Συνεπώς: 
- Οποιαδήποτε προσαρμογή στα υπόλοιπα των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στη λήξη της τρέχουσας περιόδου 
αναφοράς, με την διαφορά να αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης του λογ/μού “κέρδη 
εις νέον” 
- Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης της συγκριτικής περιόδου 
- Προβλέψεις για απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού δεν 
αναμορφώνονται στην συγκριτική περίοδο. 
 
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 
ταξινομήθηκαν ως χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρούνται μεταγενέστερα της 
αρχικής αναγνώρισης στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ). 
 
Όπως επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 9, η εταιρεία επέλεξε να μην αναμορφώσει τις 
πληροφορίες της προηγούμενης χρήσης. 
 
Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Όλες οι παραδοχές, λογιστικές πολιτικές 
και τεχνικές υπολογισμού που έχουν εφαρμοστεί από 1/1/2019 για την εκτίμηση της 
επίπτωσης της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο 
επανεξέτασης και βελτιώσεων. 
 
 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» 
 
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής», ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις 
σχετικές διερμηνείες για έσοδα από συμβόλαια με πελάτες, εκτός αν αυτά τα συμβόλαια 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων. 
 
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των 
εσόδων από συμβάσεις με πελάτες. Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται 
στο ποσό, το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τη 
μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη. Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη 
λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για την ανάληψη μιας σύμβασης και 
των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής.  
 
Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως 
αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα 
ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί 
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φόροι επί των πωλήσεων). Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και 
υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε με τη μέθοδο του «πιο 
πιθανού ποσού». 
Μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση 
εκτέλεσης μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί 
στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη 
δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη 
από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού 
μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία 
ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από 
τον πελάτη. Τα κύρια προϊόντα της εταιρείας αποτελούν τα κουτιά χάρτινης συσκευασίας 
και έντυπα με εξειδικευμένες απαιτήσεις ποιότητας, όσον αφορά στις πρώτες ύλες και 
στην επεξεργασία καθώς και χάρτινα προωθητικά μέσα (τομέας προωθητικά μέσα), όπως 
displays, stands, κλπ. 
 
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι 
υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που 
παρέχονται, χρησιμοποιώντας είτε μεθόδους εκροών (output methods), είτε μεθόδους 
εισροών (input methods). 
 
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων 
δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της 
σύμβασης προς τον πελάτη. 
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις 
υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η 
πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν 
από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 
 
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη 
(προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 
(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη 
μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται 
όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
 
Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
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Την 1η Ιανουαρίου 2019, η εταιρεία υιοθέτησε το ΔΧΠΑ 15, επιλέγοντας την 
τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο, δηλαδή η επίδραση από τη μετάβαση θα 
αναγνωρίζονταν συσσωρευτικά στo «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», ενώ τα συγκριτικά ποσά 
δεν θα επαναδιατυπώνονταν.  
 
Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία επίδραση στην κερδοφορία, ή την χρηματοοικονομική θέση της 
εταιρείας κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΧΠΑ 15. Επομένως, δεν έγινε καμία 
προσαρμογή στο «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1η Ιανουαρίου 2019. 
 
 
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή 
στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση ενός ακινήτου, 
θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη 
χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. 
 
Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 
 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) 
 
ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 
 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης 
επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες 
δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή 
κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει 
ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 
 
Η εφαρμογή των ανωτέρω δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» 
 
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πώς προσδιορίζεται η ημερομηνία της 
συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, 
ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει 
προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.  
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Η εφαρμογή της ανωτέρω διερμηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρείας. 
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3.5.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που 
ισχύουν για μεταγενέστερες περιόδους. 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 
 
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να 
χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα 
σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν 
τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους 
εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ.  
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2020) 
 
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να 
προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε 
συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών.  
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2020) 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις 
μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες 
δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.  
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 
 
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής 
αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος 
εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου 
οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη.  
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής 
ποινής εξόφλησης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 
 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία 
συγκεκριμένη συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης 
αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο 
αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί 
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  
 
Η εταιρεία επί του παρόντος εξετάζει την επίπτωση των εν λόγω τροποποιήσεων. 
 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 
 
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν 
μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός 
εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά 
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 
συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί 
διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  
 
Η διοίκηση αποφάσισε ότι θα εφαρμόσει την τροποποιημένη μέθοδο αναδρομικής 
υιοθέτησης στο ΔΠΧΑ 16 και, ως εκ τούτου, θα αναγνωρίσει μόνο μισθώσεις στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης την 1η Ιανουαρίου 2020. Επιπλέον, αποφάσισε να προβεί 
σε μέτρηση των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης κατά παραπομπή στην 
αποτίμηση της υποχρέωσης μίσθωσης κατά την ημερομηνία αυτή. Αυτό θα διασφαλίσει 
ότι δεν θα υπάρξει άμεσος αντίκτυπος στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά την 
ημερομηνία αυτή.  
 
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 
 
Το ΔΠΧΠ 17 απαιτεί την αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων με τρέχουσα αξία 
πληρότητας και παρέχει μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση μέτρησης και παρουσίασης για 
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όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να επιτευχθεί 
ο στόχος της συνεπούς λογιστικής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με βάση την αρχή. Το 
ΔΠΧΑ 17 αντικαθιστά το ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια από την 1η Ιανουαρίου 2021. 
 
Το νέο πρότυπο δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την ΕΕ. 
 
 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας 
εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2020) 
 
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος 
και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη 
φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις 
πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές 
και τους φορολογικούς συντελεστές. 
 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2018) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 
 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  
 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο 
φόρο εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο. 
 
 
ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού 
δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού 
στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την 
πώλησή του.  
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ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της 
επιχείρησης αυτής. 
 
 
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που 
κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από 
κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση 
προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις που επηρεάζουν τα 
υπόλοιπα των υποχρεώσεων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, την 
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα 
έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγματικά 
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις, 
παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα 
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται 
στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών 
συναλλαγών ή γεγονότων. 
 
 
Κρίσεις 
 
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση της Εταιρείας 
χρησιμοποιώντας ως βάση την πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της 
εφαρμόζει την κρίση της με γνώμονα τη γνώση της για την Εταιρεία αλλά και της αγοράς 
στην οποία δραστηριοποιείται. Μεταγενέστερες πιθανές αλλαγές στις υπάρχουσες 
συνθήκες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη λογιστική 
πολιτική. 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που να στηρίζονται σε 
υποκειμενικές κρίσεις της Διοίκησης. 
 
 
Εκτιμήσεις 
 
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις 
καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό 
υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με 
βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική 
εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, 
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για 
σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η 
εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του 
παρελθόντος και την εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους 
οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις 
προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Στη σημείωση 
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5 «Βασικές Λογιστικές Αρχές», αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν 
επιλεγεί από αποδεκτές εναλλακτικές αυτών. 
 
 
 Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων 
 
Η Εταιρεία εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 
και προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας, βάσει 
στοιχείων από τους Νομικούς Συμβούλους, τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων 
εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζονται. 
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 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους 
πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της 
σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με 
τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας 
υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει 
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που 
διαχειρίζεται. 
 
 
 Ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία μπορεί να εμπλακεί σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη 
συνήθη πορεία των εργασιών της. Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν 
θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31/12/2018. Παρ’ 
όλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 
διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις 
σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους 
κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια 
αύξηση ή σε μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.  
Προσέλκυση – Προώθηση Επενδύσεων & Προώθηση Εξαγωγών 

Σημειώσεις επί των ετήσιων  
Εταιρικών 

χρηματοοικονομικών  
καταστάσεων 

 

 

Σελίδα  42  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) 

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 2019, έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που 
παρουσιάζονται και συνοψίζονται κατωτέρω. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
σε ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις σε δεκαδικά οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
 
5.1. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος 
κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. 
Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της 
λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο, μόνον κατά την έκταση που 
οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να 
εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα των 
χρήσεων που πραγματοποιούνται.  
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων 
παγίων, επιβαρύνουν τα αποτελέσματα και υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο 
απόσβεσης μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 
 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 
από 5 έως 20 έτη ή 
μέχρι την λήξη 
μίσθωσης 

Μέσα μεταφοράς από 5 έως 10 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός από 3 έως 10 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. 
 
Εάν οι υπολειμματικές αξίες, η προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή ή ο προσδοκώμενος ρυθμός 
ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε κάποιο 
περιουσιακό στοιχείο έχουν μεταβληθεί, οι αλλαγές αντιμετωπίζονται λογιστικά ως 
μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη 
αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 
αποτελέσματα. 
 
 
5.2. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το αποκτώμενο λογισμικό που 
χρησιμοποιείται από την Εταιρεία. 
 
Οι αποκτηθείσες άδειες που αφορούν σε λογισμικό κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες 
που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και την εγκατάσταση του συγκεκριμένου 
λογισμικού. 
 
Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισμικού αναγνωρίζονται 
στα έξοδα της περιόδου στην οποία αυτές πραγματοποιούνται. 
Οι δαπάνες οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής 
απόσβεσης κατά τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές τους (τρία έως πέντε έτη). 
 
 
5.3. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
 
Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις 
περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 
ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης.  
 
Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 
εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης 
θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια 
μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 
οικιοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 
περιουσιακού στοιχείου.  
 
Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που 
αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και 
από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει 
δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο 
υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της 
μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.  
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Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν 
υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός 
αναγνωρίζεται ως έσοδο 
 
 
5.4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Αρχική Αναγνώριση 
 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης της εταιρείας, όταν η εταιρεία καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων 
του μέσου. 
 
Αρχική Επιμέτρηση 
 
Η εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την αρχική 
αναγνώριση στην εύλογη αξία πλέον/μείον τα κόστη συναλλαγής που συνδέονται με την 
απόκτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αντίστοιχα (άλλα από τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ)). 
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τις εμπορικές απαιτήσεις όπου δεν περιλαμβάνεται 
σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης στη τιμή συναλλαγής τους. 
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Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
 
Εμπορικές Απαιτήσεις και Χρεωστικοί τίτλοι 
 
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ΔΠΧΑ 9, επιμετρούνται μετά την αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσμένο κόστος ή 
στην εύλογη αξία.  
 
Η βάση για την επιμέτρησή τους εξαρτάται τόσο από το επιχειρηματικό μοντέλο της 
εταιρείας για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών του στοιχείων ενεργητικού, όσο από 
τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Η αξιολόγηση της εταιρείας 
σχετικά με το επιχειρηματικό του μοντέλο καθορίζεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ο οποίος 
να αντανακλά πως ομάδες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται 
μέσα στο ίδιο χαρτοφυλάκιο διαχειρίζονται μαζί για να επιτευχθεί ο επιχειρηματικός στόχος 
της εταιρείας, αντί κάθε μέσο χωριστά. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές, που 
αποτελούνται αποκλειστικά από πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, ταξινομούνται 
λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο διακράτησης αυτών των μέσων. Τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία διακρατούνται υπό επιχειρηματικό 
μοντέλο με στόχο την κατοχή τους μέχρι την λήξη και την συλλογή των συμβατικών 
ταμειακών ροών, επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος.  
 
Εάν στο επιχειρηματικό μοντέλο υπάρχει πρόθεση κατοχής των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού ώστε να εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές, αλλά 
αναμένεται η πώληση τους όταν είναι απαραίτητο (π.χ. ώστε να εκπληρωθεί μια ειδική 
ανάγκη ρευστότητας), τότε αυτά τα μέσα επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ).  
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται εντός επιχειρηματικού 
μοντέλου διαφορετικού από τα ανωτέρω, επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ). 
 
Η εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, το οποίο αντανακλά τον τρόπο που η εταιρεία τα 
διαχειρίζεται προκειμένου να παράγει ταμειακές ροές. 
 
Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας διακρατούνται 
εντός ενός επιχειρηματικού μοντέλου στόχος του οποίου είναι η διακράτηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών 
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ροών. Σύμφωνα με αυτό τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας 
διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους και εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους. 
 
Η εταιρεία για την διενέργεια της αξιολόγησης του αν οι ταμειακές ροές θα 
πραγματοποιηθούν εισπράττοντας τις αντίστοιχες πληρωμές κατά την διάρκεια της ζωής του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, εξετάζει την συχνότητα, την αξία και το χρόνο 
των πωλήσεων των προηγούμενων περιόδων, τον λόγο αυτών των πωλήσεων και τις 
προσδοκίες της εταιρείας αναφορικά με μελλοντικές πωλήσεις. 
 
Εκτός από τα ανωτέρω, η εταιρεία εξετάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για να 
αξιολογήσει το επιχειρηματικό μοντέλο. 
Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, η εταιρεία 
καθορίζει εάν αποτελεί μέρος του υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου ή εάν 
αντιπροσωπεύει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. 
Η εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε περίοδο αναφοράς ώστε να 
προσδιορίσει εάν το επιχειρηματικό μοντέλο άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 
αναφοράς. Για τις τρέχουσες περιόδους αναφοράς της τρέχουσας χρήσης, η εταιρεία δεν 
εντόπισε κάποια αλλαγή στο επιχειρηματικό της μοντέλο. 
 
Μετοχές 
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των μετοχών, όπως 
προβλέπεται από το ΔΛΠ 32, επιμετρούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην 
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ). Η εταιρεία μπορεί να επιλέξει 
αμετάκλητα να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταβολές της εύλογης αξίας των 
μετοχών, με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές δεν διακρατούνται για διαπραγμάτευση και δεν 
αποτελούν ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από την εταιρεία σε συνένωση 
επιχειρήσεων στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3. 
 
Η εταιρεία κάνει την ανωτέρω αμετάκλητη επιλογή μεμονωμένα για κάθε περιουσιακό 
στοιχείο που πληροί τον ορισμό της μετοχής κατά το ΔΛΠ 32. 
 
Αναταξινομήσεις 
 
Εάν το επιχειρηματικό μοντέλο, υπό το οποίο η εταιρεία διακρατά τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά της στοιχεία, αλλάξει εξαιτίας εξωτερικών ή εσωτερικών αλλαγών οι οποίες 
θεωρούνται σημαντικές για την δραστηριότητα της εταιρείας και είναι ευαπόδεικτες 
επέρχεται αναταξινόμηση όλων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν επηρεαστεί. Η αναταξινόμηση εφαρμόζεται μελλοντικά της ημερομηνίας 
αναταξινόμησης η οποία είναι η πρώτη μέρα της πρώτης τριμηνιαίας περιόδου αναφοράς 
μετά την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι αναταξινομήσεις αναμένονται να είναι 
πολύ σπάνιες. Οι επενδύσεις σε μετοχές για τις οποίες η εταιρεία έχει επιλέξει αμετάκλητα 
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την επιμέτρησή τους στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ) και 
κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει προσδιοριστεί στην ως 
επιμετρούμενο εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ) κατά την 
αρχική αναγνώριση, δεν μπορούν να αναταξινομηθούν, καθώς ο προσδιορισμός τους κατά 
την αρχική αναγνώριση είναι αμετάκλητος.  
 
Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
Η εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες ως εκτίμηση της 
παρούσας αξίας των υστερήσεων ταμειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων 
από πελάτες. Ως υστέρηση ταμειακών ροών νοείται η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών 
που οφείλονται στην εταιρεία όπως προβλέπεται συμβατικά και των ταμειακών ροών που η 
εταιρεία αναμένει να εισπράξει. 
 
Η εταιρεία υιοθέτησε την απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των 
Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών (ΑΠΖ) για τις απαιτήσεις από πελάτες. Η εταιρεία σε 
κάθε ημερομηνία αναφοράς, επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες 
σε ποσό που ισούται με τις πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Συνεπώς, όλες οι 
απαιτήσεις από πελάτες της εταιρείας κατατάσσονται στις δυο ακόλουθες κατηγορίες: 
 
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής - χωρίς πιστωτική απομείωση.  
 
Εάν το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού 
κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, αλλά δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο 
Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής, που ορίζεται ως αναμενόμενη 
πιστωτική ζημία που οφείλεται σε όλα τα πιθανά πιστωτικά γεγονότα κατά την διάρκεια της 
αναμενόμενης ζωής του. 
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Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή των στοιχείων – με πιστωτική 
απομείωση.  
 
Εάν το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, 
μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται στις ΑΠΖ για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό 
τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 
αποτελεί η καθυστέρηση άνω των 180 ημερών, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με 
σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη. 
 
Τα βασικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της λογιστικής πολιτικής 
της εταιρείας, όσον αφορά τις εκτιμήσεις των ΑΠΖ είναι τα ακόλουθα: 
• Άνοιγμα σε Αθέτηση (“EAD”): αντιπροσωπεύει το ποσό του ανοίγματος κατά την 
ημερομηνία αναφοράς. 
• Πιθανότητα Αθέτησης (“PD”): Η πιθανότητα αθέτησης είναι μια εκτίμηση της 
πιθανότητας εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Η εταιρεία υπολογίζει τις 
Πιθανότητες Αθέτησης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο υπολογισμού ρίσκου της βάσεως 
EIKON THOMSON REUTERS. 
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2019 η εταιρεία δεν κατείχε κάποια απαίτηση από πελάτες για την 
οποία να μην έχει αναγνωριστεί ΑΠΖ, λόγω της επίδρασης οποιασδήποτε τυχόν 
εξασφάλισης. 
 
Η εταιρεία επιμετρά τα ΑΠΖ ανά πελάτη και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε συλλογική βάση 
για χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από πελάτες με παρόμοια πιστωτικά χαρακτηριστικά. 
Ειδικότερα, η εταιρεία εκτιμά τις ΑΠΖ ομαδοποιώντας τις απαιτήσεις βάσει των κοινών 
χαρακτηριστικών κινδύνου και των ημερών καθυστέρησης. 
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει την σχετιζόμενη πρόβλεψη ζημίας σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 
 
 
5.5. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται είτε ως χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ είτε ως λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (ήτοι στο 
αποσβεσμένο κόστος). Η εταιρεία δεν έχει κατατάξει καμία από τις χρηματοοικονομικές του 
υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ. 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός δανείων) 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον 
Ισολογισμό, στο κονδύλι «Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις». 
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει σε μία 
συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογή αξία τους και ακολούθως 
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος. 
 
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν οι 
υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και κατά την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου.  
 
Δάνεια 
 
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της 
εταιρείας. Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του 
ανταλλάγματος που λαμβάνεται, εκτός των άμεσων εξόδων έκδοσης τους.  
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου και κάθε διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
κατά την περίοδο του δανεισμού.  
 
Κοινές μετοχές 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο που εκδίδεται από την εταιρεία αναγνωρίζεται με το προϊόν της 
είσπραξης μειωμένο με τα άμεσα κόστη της έκδοσης, μετά τον υπολογισμό του φόρου 
εισοδήματος που αναλογεί σε αυτά. 
 
Όταν η εταιρεία αποκτά δικούς της συμμετοχικούς τίτλους, οι τίτλοι αυτοί (οι «ίδιες 
μετοχές») αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση 
ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή 
ζημία στα αποτελέσματα. 
 
Τα μερίσματα στους μετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις» , όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. 
 
 
5.6. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, 
αφαιρουμένων και των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες από 
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία 
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δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς 
όρους. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 
προεξοφλούμενων µε το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσης. 
 
 
5.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο 
ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα 
προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς 
χρήματος είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
 
 
5.8. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και 
έχει καταβληθεί. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών 
ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης. 
 
5.9. Δάνεια 
 
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της 
παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα 
στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού 
επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της 
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου των δανείων. 
Περιπτώσεις ουσιώδους τροποποίησης των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης από δάνειο η εταιρεία τις αντιμετωπίζει λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 
στην εύλογη αξία της. Ουσιώδης τροποποίηση όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης υπάρχει όταν η προεξοφλημένη παρούσα αξία των ταμιακών ροών, βάσει των 
νέων όρων, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε καταβληθεισών αμοιβών, καθαρών από 
οποιεσδήποτε αμοιβές ελήφθησαν και προεξοφλήθηκαν χρησιμοποιώντας το αρχικό 
αποτελεσματικό επιτόκιο, διαφέρει κατά τουλάχιστον 10 τοις εκατό από την προεξοφλημένη 
παρούσα αξία των ταμιακών ροών που απομένουν από την αρχική χρηματοοικονομική 
υποχρέωση. 
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5.10. Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις 
 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στην εταιρεία ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, 
καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης µε την 
πραγματική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή, αν είναι χαμηλότερη, την 
παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα 
χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να 
προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της 
υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων. 
 
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης ζωής αυτών. 
 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που 
απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές 
μισθώσεις. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο 
στα αποτελέσματα χρήσης σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
 
5.11. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 
 
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 
ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων 
κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού 
νόμου και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως 
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 
προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 
 
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται 
ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 
διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 
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Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης και μειώνεται στο βαθμό που δεν 
πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να 
χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται στο ποσό που 
αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με την χρήση 
φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά 
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
Η Εταιρεία με βάση την κατασταστική της διάταξη άρθρο 7(Απαλλαγές) δεν υπάγεται σε 
οποιονδήποτε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από 
το φόρο προστιθέμενης αξίας, ως εκ τούτου δεν κάνει αναγνώριση φορολογικής 
υποχρέωσης και εξόδου φόρου στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει. 
 
 
5.12. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές 
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 
εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση 
που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) 
μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή 
σε επιστροφή. 
 
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
 
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα 
που αφορά στον ιδιωτικό τομέα που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές 
παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου 
μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. 
Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 
συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους.  
Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή 
μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 
 
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή 
τεκμαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. 
ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των 
παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η 
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επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών 
αυτών. 
 
Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, 
αναγνωρίζεται ως μία υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και 
ως αντίστοιχο έξοδο. 
 
 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει 
του Ν.2112/20 και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή 
ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της 
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). 
 
Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 
δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το 
κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα 
συνταξιοδοτικά κόστη. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που παρουσιάζονται σε μία οικονομική χρήση 
αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου και άμεσα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 
χρήσης.  
 
Το ανώτατο ύψος των σχετικών αποζημιώσεων κατ΄ άτομο δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό 
των 15.000 ευρώ. 
 
5.13. Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις  
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 
μέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι 
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι 
ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για 
την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να 
εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της διαχρονικής αξίας του 
χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις 
αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος 
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος, 
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και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την 
υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών 
είναι πιθανή. 
 
 
5.14. Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει 
εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η εταιρεία θα συμμορφωθεί με 
όλους τους προβλεπόμενους όρους. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης εκείνης, ώστε να αντιστοιχίσουν τις δαπάνες 
εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων) 
συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και 
αναγνωρίζονται ως έσοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων, κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής των επιχορηγηθέντων περιουσιακών στοιχείων. 
 
 
5.15. Αναγνώριση εσόδων 
 
Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό 
των εσόδων από συμβόλαια με πελάτες: 
1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη. 
2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής  
4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
5. Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρεία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις εκτέλεσης. 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο η εταιρεία προσδοκά να έχει ως 
αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυμβαλλόμενο. 
Κατά την ανάθεση μιας σύμβασης καθορίζεται και η λογιστική παρακολούθηση των 
επιπρόσθετων εξόδων καθώς και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
της σύμβασης αυτής. 
 
Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο η εταιρεία αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για 
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη. Εάν το υποσχόμενο αντάλλαγμα 
σε μια σύμβαση περιλαμβάνει μεταβλητό ποσό, η οικονομική οντότητα εκτιμά το ποσό του 
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ανταλλάγματος που θα δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή 
υπηρεσιών στον πελάτη. Το ποσό ανταλλάγματος μπορεί να μεταβάλλεται λόγω εκπτώσεων, 
επιδοτήσεων τιμής, επιστροφών χρημάτων, πιστώσεων, μειώσεων τιμής, κινήτρων, 
πρόσθετων παροχών απόδοσης, κυρώσεων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων. Το υποσχόμενο 
αντάλλαγμα μπορεί επίσης να μεταβάλλεται, εάν το δικαίωμα μιας οικονομικής οντότητας 
επί του ανταλλάγματος εξαρτάται από την επέλευση ή μη επέλευση μελλοντικού γεγονότος. 
Για παράδειγμα, ένα ποσό ανταλλάγματος θα είναι μεταβλητό, εάν το προϊόν έχει πωληθεί 
με δικαίωμα επιστροφής ή εάν έχει δοθεί υπόσχεση σταθερού ποσού ως πρόσθετη παροχή 
απόδοσης για την επίτευξη συγκεκριμένου ορόσημου. 
 
Η μεταβλητότητα που σχετίζεται με το αντάλλαγμα που υπόσχεται ένας πελάτης δύναται να 
αναφέρεται ρητά στη σύμβαση. Η εταιρεία εκτιμά το ποσό του μεταβλητού ανταλλάγματος 
χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους, αναλόγως ποια μέθοδος θεωρεί ότι 
προβλέπει καλύτερα το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται: 
 
α) Εκτιμώμενη αξία —η εκτιμώμενη αξία ισούται με το άθροισμα των σταθμισμένων βάσει 
πιθανοτήτων ποσών σε ένα εύρος πιθανών ποσών ανταλλάγματος. Η εκτιμώμενη αξία 
αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, εάν η οικονομική 
οντότητα έχει μεγάλο αριθμό συμβάσεων με παρεμφερή χαρακτηριστικά. 
 
β) Το πιθανότερο ποσό —το πιθανότερο ποσό είναι το μοναδικό πιθανότερο ποσό σε ένα 
εύρος πιθανών ποσών ανταλλάγματος (ήτοι, η μοναδική πιθανότερη έκβαση της σύμβασης). 
Το πιθανότερο ποσό αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, 
εάν η σύμβαση έχει μόνο δύο πιθανές εκβάσεις (για παράδειγμα, η οικονομική οντότητα 
εξασφαλίζει πρόσθετη παροχή απόδοσης ή όχι). 
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν ικανοποιούν την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης, 
μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής. Η απόκτηση του 
ελέγχου από τον πελάτη γίνεται όταν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να 
αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος 
μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα 
έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται 
στον πελάτη, συνήθως κατά την παράδοσή σε αυτόν, και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που 
θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 
 
Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου 
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο για μία δέσμευση εκτέλεσης που εκπληρώνεται με την 
πάροδο του χρόνου, μόνο εάν μπορεί εύλογα να επιμετρήσει την πρόοδό της ως προς την 
πλήρη εκπλήρωση της εν λόγω δέσμευσης. Η εταιρεία δεν είναι σε θέση να επιμετρήσει 
εύλογα την πρόοδο ως προς την πλήρη εκπλήρωση μίας δέσμευσης εκτέλεσης, όταν δεν 
διαθέτει τις αξιόπιστες πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμόσει την 
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κατάλληλη μέθοδο επιμέτρησης της προόδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. κατά τη 
διάρκεια των αρχικών σταδίων μίας σύμβασης), η εταιρεία μπορεί να μην είναι σε θέση να 
επιμετρήσει εύλογα το αποτέλεσμα μίας δέσμευσης εκτέλεσης, ωστόσο αναμένει 
τουλάχιστον να ανακτήσει τα κόστη που επωμίστηκε για την εκπλήρωσή της.  
Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει έσοδα μόνο στην έκταση του 
κόστους που πραγματοποιήθηκε, μέχρι να είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα το 
αποτέλεσμα της δέσμευσης εκτέλεσης. 
 
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις 
υποχρεώσεις της προς τον αντισυμβαλλόμενο, πριν αυτός πληρώσει ή πριν καταστεί 
απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον 
πελάτη πριν από το δικαίωμα της εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου.  
 
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον 
αντισυμβαλλόμενο ως προκαταβολή ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο 
είναι αναβάλλετε πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των 
αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι 
υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή  
 
Όταν μία δέσμευση εκτέλεσης δεν εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου (σύμφωνα με 
τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω), τότε η εταιρεία εκπληρώνει τη δέσμευση εκτέλεσης σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής κατά την οποία ο 
πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός υποσχόμενου στοιχείου του ενεργητικού και η οικονομική 
οντότητα εκπληρώνει μία δέσμευση εκτέλεσης, η εταιρεία εξετάζει τις απαιτήσεις για την 
απόκτηση ελέγχου, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στις διατάξεις του ΔΠΧΑ 15. 
 
Οι βασικές κατηγορίες εσόδων της εταιρείας, είναι οι εξής: 
 
Έσοδα από επιχορηγήσεις 
 
Τα έσοδα από επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στο μέτρο που καλύπτονται από αντίστοιχες 
δαπάνες. Ως εκ τούτου σε κάθε οικονομική περίοδο, η εταιρεία αναγνωρίζει ως έσοδο από 
επιχορηγήσεις ποσό ίσο με το σύνολο των εξόδων της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου 
(εκτός των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) και μεταφέρει το ποσό της αναγνώρισης 
από το κονδύλι «Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις» το οποίο είναι στις λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 
Πώληση αγαθών  
 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.  
Προσέλκυση – Προώθηση Επενδύσεων & Προώθηση Εξαγωγών 

Σημειώσεις επί των ετήσιων  
Εταιρικών 

χρηματοοικονομικών  
καταστάσεων 

 

 

Σελίδα  57  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων 
πωλήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή 
οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 
 
Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι 
υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που θα 
παρασχεθούν. Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ 
προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες 
υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. 
 
Τόκοι  
 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 
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5.16. Αναγνώριση εξόδων 
 
5.16.1 Λειτουργικές μισθώσεις 
 
Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του μισθίου. 
 
5.16.2 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια να 
απεικονίζονται τα μισθούμενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 
(και να αποσβένονται), με αντίστοιχη αναγνώριση της χρηματοδοτικής υποχρέωσης προς 
τον εκμισθωτή. Το κόστος της χρηματοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευμένο. 
 
5.16.3 Κόστος χρηματοδότησης 
 
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
 
5.17. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που 
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. 
 
Γεωγραφικός τομέας ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες 
περιοχές. 
 
Κριτήριο για τον καθορισμό του πρωτεύοντα / δευτερεύοντα τομέα αποτελεί η φύση και η 
προέλευση των εσόδων της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι δραστηριότητες 
της Εταιρείας παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8. 
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6. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
6.1. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' Κτίρια 
Έπιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 1/1/2018 15.877  412.809  428.686  
Μειώσεις αποσβέσεων - 25.151  25.151  
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις (4.116) (327.975) (332.091) 

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2018 11.761  109.985  121.746  

Προσθήκες χρήσης - 29.853  29.853  
Μειώσεις χρήσης - - - 
Αποσβέσεις χρήσης (1.585) (37.850) (39.436) 

Κόστος κτήσης την 31/12/2018 15.877  442.662  458.539  
Μειώσεις αποσβέσεων - - - 
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις (5.702) (340.674) (346.376) 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018 10.175  101.988  112.163  

Προσθήκες χρήσης - 60.348  60.348  
Μειώσεις χρήσης - (323) (323) 
Αποσβέσεις χρήσης (1.585) (41.652) (43.238) 

Κόστος κτήσης την 31/12/2019 15.877  502.687  518.564  
Μειώσεις αποσβέσεων - - - 
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις (7.287) (382.327) (389.614) 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019 8.590  120.360  128.950  

 
 
Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή άλλες επιβαρύνσεις επί των 
παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσώματων περιουσιακών 
στοιχείων. 
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6.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν σε λογισμικά προγράμματα στις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 
Λογισμικά 

Προγράμματα 

Κόστος κτήσης την 1/1/2018 127.829  
Μειώσεις αποσβέσεων 60  
μείον: Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 
(68.362) 

Λογιστική αξία την 1/1/2018 59.527  

Αγορές 18.976  
Μειώσεις - 
Αποσβέσεις χρήσης (19.887) 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2018 146.805  
Μειώσεις αποσβέσεων 60  
μείον: Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 
(88.250) 

Λογιστική αξία την 31/12/2018 58.616  

Αγορές 7.807  

Αποσβέσεις χρήσης (20.112) 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2019 154.612  
μείον: Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 
(108.302) 

Λογιστική αξία την 31/12/2019 46.311  

 
 
 
6.3. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Δοσμένες εγγυήσεις ΟΤΕ 1.467  1.467  
Δοσμένες εγγυήσεις   
ταμείου Παρακαταθηκών & 
Δανείων 

3.272  1.600  

Σύνολο 4.740  3.067  
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Οι δοσμένες εγγυήσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού € 3.272,00 
αφορούν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που δόθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής στο 
πλαίσιο συμμετοχής της εταιρείας στις Διεθνείς Εκθέσεις FANCY και ANUGA το 2020 και οι 
οποίες θα επιστραφούν με την ολοκλήρωση των εν λόγω Διεθνών Εκθέσεων. 
 
Οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης. 
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6.4. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  
 
Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων για την 
Εταιρεία παρατίθεται ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Απαιτήσεις από πελάτες εκθέσεων 277.611  527.892  

Επιταγές μεταχρονολογημένες εκθετών 4.219  26.969  

Σύνολο απαιτήσεων 281.830  554.860  

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης (36.595) (24.315) 

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 245.235  530.545  

 
 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη 
αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν 
καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία 
τους. 
 
Για τις απαιτήσεις της Εταιρείας δεν υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν απομείωσή τους εκτός 
από αυτές που αναφέρονται παρακάτω. 
 

Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 24.315  23.140  

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης - - 
Σχηματισμός νέας πρόβλεψη 12.280  1.175  

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 36.595  24.315  

 
 
 
6.5. Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.700.267  1.654.893  
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 14.064  15.898  
Χρεώστες διάφοροι 503  7.757  
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 3.494  2.103  
Απαιτήσεις από φόρους - ΦΠΑ 30.115  21.353  
Προκαταβολές σε προσωπικό και λ/σμοι 

προς         απόδοση 
2.807  1.588  
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Απαίτησεις από ασφαλιστικά ταμεία 874  873  
Προκαταβολές Προμηθευτών 3.536  4.722  

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 1.755.660  1.709.189  

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων - - 

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 1.755.660  1.709.189  

 
 
Τα έξοδα επόμενων χρήσεων αφορούν έξοδα που έχει πραγματοποιήσει η Εταιρεία στη 
χρήση 2019 για εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χρήση 2020 και αφορούν κυρίως σε 
έξοδα μίσθωσης εκθεσιακών χώρων σε διεθνείς εκθέσεις που θα συμμετέχουν οι πελάτες 
της Εταιρείας.  
 
6.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές 
καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών 
διαθεσίμων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Διαθέσιμα στο ταμείο 1.522  1.513  
Καταθέσεις όψεως 15.489.911  12.226.442  

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων & 
ισοδύναμων 

15.491.434  12.227.955  

 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα 
μηνιαία επιτόκια καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιούνται με την μέθοδο του δεδουλευμένου και 
ανήλθαν για την Εταιρεία σε € 14.696 και € 17.105 για τις χρήσεις που έληξαν την 31 
Δεκεμβρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα. Τα έσοδα από τόκους 
περιλαμβάνονται στο κονδύλι Χρηματοοικονομικά Έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων και παρατίθενται στη σημείωση 6.17. 
 
6.7. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 20.000 κοινές πλήρως εξοφλημένες 
μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 € η κάθε μία. Το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου ανέρχεται σε 293.400,00 €. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε 
οποιαδήποτε Χρηματιστηριακή Αγορά και στο σύνολό τους κατέχονται από το Ελληνικό 
Δημόσιο. 
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6.8. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή 
εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική 
υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης που έγινε από ανεξάρτητο 
αναλογιστή. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό 
των αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον 
Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα 
παροχών προς τους εργαζόμενους, το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις 
αποχωρήσεων εργαζόμενων. Το μόνο πρόγραμμα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συμβατική 
υποχρέωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή 
εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού. 
 
Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας, καθώς και τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην 
κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 έχουν ως εξής: 
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Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 383.795  426.956  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 8.408  9.823  
Χρηματοοικονομικό κόστος 5.757  6.404  
Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημιές) 25.516  (30.278) 
Κόστος τερματικών παροχών - 13.051  
Παροχές πληρωθείσες - (42.161) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 423.476  383.795  

 
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς 
σκοπούς, είναι οι εξής: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,50% 1,50% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,50% 0,50% 
Πληθωρισμός 1,80% 1,80% 

 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» σχετικά με 
την άμεση αναγνώριση των μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών κερδών στα λοιπά 
συνολικά έσοδα των αντίστοιχων χρήσεων. 
 
 
6.9. Λοιπές προβλέψεις 
 
Τo υπόλοιπο των λοιπών προβλέψεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 
Προβλέψεις για 
εκκρεμείς δίκες 

Σύνολο 

Λογιστική αξία την 1/1/2018 4.580.192  4.580.192  

Διενέργεια επιπλέον προβλέψεων - - 
Χρησιμοποίηση προβλέψεων - - 

Λογιστική αξία την 31/12/2018 4.580.192  4.580.192  

Διενέργεια επιπλέον προβλέψεων - - 
Χρησιμοποίηση προβλέψεων - - 

Λογιστική αξία την 31/12/2019 4.580.192  4.580.192  

      

Μακροπρόθεμες προβλέψεις 4.580.192  4.580.192  

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις - - 
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Η Εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ποσού € 4,6 εκ 
σε προηγούμενη χρήση. Την χρήση 2019 δεν σχημάτισε επιπλέον πρόβλεψη.  
 
 
6.10. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 
 
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται 
ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Προμηθευτές Εσωτερικού 1.629.982  792.723  
Προμηθευτές Εξωτερικού 1.932.322  1.569.173  

Σύνολο υποχρεώσεων 3.562.304  2.361.896  

 
Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές εσωτερικού αφορούν κυρίως σε υποχρεώσεις προς 
μεταφορικές εταιρείες, εργολάβους που κατασκευάζουν εκθεσιακά περίπτερα, 
διαφημιστικές και μελετητικές εταιρείες.  
 
Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές εξωτερικού αφορούν κυρίως σε φορείς του εξωτερικού 
που διοργανώνουν εκθέσεις στις οποίες η Εταιρεία και οι πελάτες της λαμβάνουν μέρος 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων προώθησης των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. 
 
 
6.11. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Προκαταβολές πελατών – χρεωστών 757.145  745.165  
Προκαταβολές στο προσωπικό 761  2.240  
Πιστωτές διάφοροι 1.563  2.784  
Υποχρεώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 37.887  - 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 7.288.478  5.562.478  
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 488  488  
Υποχρεώσεις σε οργανισμούς Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφέλειας 
2.534  901  

Σύνολο υποχρεώσεων 8.088.856  6.314.056  
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Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως 
διακανονίζονται μέσα στην επόμενη χρήση. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της Εταιρείας. 
 
Ο λογαριασμός Έσοδα επόμενων χρήσεων αφορά επιχορηγήσεις, ύψους € 5.582 χιλ. 
(€4.857 χιλ. την 31/12/2018). Ακολουθεί ανάλυση της κίνησης του κονδυλίου αυτού: 
 

Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης 5.562.478  4.857.417  

Ληφθείσες Επιχορηγήσεις Χρήσης 10.226.000  10.100.000  
Αναλωθείσες Επιχορηγήσεις (8.500.000) (9.394.939) 

Υπόλοιπο στη λήξη της χρήσης 7.288.478  5.562.478  

 
 
 
6.12. Κύκλος εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ποσά σε € ' 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018 

Έσοδα από Παροχή Yπηρεσιών 6.564.850  4.703.488  
Επιχορηγήσεις Ελληνικού δημοσίου 8.538.302  9.394.939  

Σύνολο 15.103.151  14.098.427  

 
 
 
6.13. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 
 
Η ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 ανά κατηγορία είναι η 
εξής: 
 

  1/1 - 31/12/2019 

Ποσά σε € ' 
Κόστος 

πωλήσεων 

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας 

Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 1.519.055  172.287  1.691.342  
Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 3.509.208  495.605  4.004.813  
Τηλεφωνικά - ταχυδρομικά 40.633  10.158  50.791  
Ενοίκια 327.648  81.912  409.560  
Ενοίκια εκθέσεων 6.103.257  - 6.103.257  
Επισκευές και συντηρήσεις - 75.864  75.864  
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Λοιπές παροχές τρίτων εκθέσεων 109.857  58.697  168.553  
Φόροι - Τέλη - 23.207  23.207  
Μεταφορικά έξοδα 716  2.850  3.566  
Έξοδα μεταφορών εκθέσεων 371.846  92.961  464.807  
Έξοδα ταξιδίων 490.270  120.991  611.261  
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 469.773  32.208  501.982  
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 

εκθέσεων 
554.570  138.643  693.213  

Συνδρομές 58.933  3.628  62.561  
Αναλώσιμα 20.151  7.369  27.519  
Λοιπά διάφορα έξοδα - 53.607  53.607  
Αποσβέσεις 50.680  12.670  63.350  

Σύνολο 13.626.596  1.382.656  15.009.252  

 

  1/1 - 31/12/2018 

Ποσά σε € ' 
Κόστος 

πωλήσεων 

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας 

Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 1.711.542  195.843  1.907.384  
Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 3.045.167  329.128  3.374.295  
Τηλεφωνικά - ταχυδρομικά 49.379  12.345  61.724  
Ενοίκια 196.533  49.133  245.667  
Ενοίκια εκθέσεων 5.222.543  - 5.222.543  
Επισκευές και συντηρήσεις - 79.124  79.124  
Λοιπές παροχές τρίτων εκθέσεων 163.741  30.447  194.188  
Φόροι - Τέλη - 31.040  31.040  
Μεταφορικά έξοδα 3.293  3.494  6.787  
Έξοδα μεταφορών εκθέσεων 567.884  141.971  709.854  
Έξοδα ταξιδίων 583.903  143.386  727.290  
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 515.434  35.339  550.773  
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 

εκθέσεων 
611.272  152.818  764.090  

Συνδρομές 59.530  2.111  61.641  
Αναλώσιμα 22.448  5.700  28.148  
Λοιπά διάφορα έξοδα 11  47.992  48.003  
Αποσβέσεις 47.458  11.865  59.323  

Σύνολο 12.800.140  1.271.734  14.071.874  

 
 
Οι παροχές στο προσωπικό της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018 
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Μισθοί, ημερομίσθια & 
επιδόματα 

1.376.911  1.541.139  

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 301.586  366.608  

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 4.437  6.763  

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 8.408  9.823  

Αποζημιώσεις απολύσεως ή 
εξόδου εμμίσθου προσωπικού 

- (16.949) 

Σύνολο 1.691.342  1.907.384  

 
 
Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή πιστώσεις προς τα βασικά διοικητικά 
στελέχη της και τα λοιπά πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
6.14. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 
 
Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 1.624  4.387  
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 12.280  1.175  

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 819  1.867  

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων 3.590  6.297  

Σύνολο 18.313  13.726  
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6.15. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 
 
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 3.216  4.032  
Τόκοι καταθέσεων - 7.880  

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού - 300  

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 548  - 

Σύνολο 3.764  12.213  

 
 
 
6.16. Χρηματοοικονομικά έξοδα  
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018 

Δαπάνη τόκων αναλογιστικής 
μελέτης 

5.757  6.404  

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 25  8  

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 29.224  28.907  

Σύνολο 35.006  35.319  

 
 
 
6.17. Χρηματοοικονομικά έσοδα  
 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € ' 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018 

Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 14.696  17.105  

Σύνολο 14.696  17.105  
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6.18. Φορολογία εισοδήματος 
 
Δεν προκύπτει υποχρέωση φόρου εισοδήματος για την περίοδο 1/1 - 31/12/2019 και δεν 
υπολογίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση, καθώς η Εταιρεία βάση 
νομοθεσίας απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος. 
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7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
7.1. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη καθώς η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα. 
 
 
7.2. Δεσμεύσεις από εγγυήσεις 
 
Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις από παροχή εγγυητικών επιστολών σε τρίτους. 
 
Η Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2019 κατείχε εγγυητικές επιστολές καλή εκτέλεσης από 
προμηθευτές ποσού € 115 χιλ. περίπου και € 33 χιλ. περίπου την 31 Δεκεμβρίου 2018. 
 
 
7.3. Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
 
Στις 25/08/2018 και προς ανανέωση της λειτουργικής μίσθωσης του χώρου των γραφείων 
έγινε τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης  όσον αφορά την διάρκεια της 
μίσθωσης με παράταση τριετίας αρχής γενομένης από την 26/01/2018 και έως την 
25/01/2021. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό δεν υπήρχε όρος για καταβολή εγγύησης κατά την 
έναρξη της παράτασης της μίσθωσης. Επιπλέον την 10/04/2019 συμφωνήθηκε η μίσθωση 
του έκτου ορόφου στο κτίριο της έδρας της εταιρείας (Β. Σοφίας 109). Η διάρκεια της 
μίσθωσης ορίστηκε σε τρία έτη αρχής γενομένης την 01/05/2019 με λήξη την 30/04/2022. 
Στο ιδιωτικό συμφωνητικό δεν υπήρχε όρος για καταβολή εγγύησης κατά την έναρξη της 
παράτασης της μίσθωσης.  
 
 
7.4. Παροχές στη διοίκηση 
 
Οι παροχές προς τη Διοίκηση της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε € ' 
1/1 - 

31/12/2019 
1/1 - 31/12/2018 

Αμοιβές & λοιπές παροχές μελών ΔΣ - - 
Αμοιβές & λοιπές παροχές Δ/ντος Σύμβουλου 67.211  69.546  
Αμοιβές & λοιπές παροχές Προεδρείου ΔΣ - - 

Σύνολο  67.211  69.546  

 
 
Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή πιστώσεις προς τα βασικά διοικητικά 
στελέχη της και τα λοιπά πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 
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7.5. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας για τις δύο παρουσιαζόμενες 
περιόδους, κατά τις ημερομηνίες αναφοράς, έχει ως εξής: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Συνολικός αριθμός προσωπικού 54  57  

Σύνολο 54  57  

 
 
7.6. Αμοιβές ελεγκτών 
 
Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
χρήσης 2019 ανήλθε στο ποσό των 6.500 €. 
 
7.7. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
 
 
Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απαίτηση που να πληροί τα κριτήρια για γνωστοποίηση 
που θέτουν τα ΔΠΧΑ. 
 
 
8. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία 
της, εξασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση του σκοπού της όπως προβλέπεται από το 
καταστατικό της. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία χρηματοδοτείται από τον βασικό της μέτοχο, 
ο οποίος είναι το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της χρηματοδότησης των δαπανών της και 
δεν προσφεύγει σε εξωτερικό δανεισμό. 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν ενέχουν σημαντικούς χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων κινδύνων συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό 
πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των 
χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς 
επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε 
σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της. 
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Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από 
καταθέσεις σε τράπεζες και λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους. 
 
 
8.1.  Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, καθώς η έκθεσή της σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη. 
 
 
8.2. Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 
 
Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή της στον κίνδυνο ταμειακών 
ροών επιτοκίου όσον αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση.  
 
Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας δεν παρουσιάζουν ουσιαστική ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων. 
 
Αυτό οφείλεται στο ότι η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε τραπεζικό δανεισμό, ενώ 
παράλληλα οι καταθέσεις της σε τραπεζικά ιδρύματα έχουν πολύ περιορισμένη εξάρτηση 
από τα επιτόκια καταθέσεων. 
 
8.3. Ανάλυση πιστωτικού κίνδυνου 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Ο όποιος μικρός 
πιστωτικός κίνδυνος που παραμένει, αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης των 
πελατών να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. 
 
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα και στις 
επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του 
αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία . Για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με 
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η 
μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής: 
 

Ποσά σε € ' 31/12/2019 31/12/2018 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.740  3.067  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15.491.434  12.227.955  
Εμπορικές απαιτήσεις 245.235  530.545  
Λοιπές απαιτήσεις 1.755.660  1.709.189  
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Σύνολο 17.497.068  14.470.757  

 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας. Η μέγιστη 
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε 
κατηγορίας χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω. 
 
 
8.4. Ανάλυση κίνδυνου ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων επιχορηγήσεων. 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 
επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες κρατικές 
επιχορηγήσεις για κάλυψη των προϋπολογιστικών δαπανών της. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, πέραν των 12 μηνών με βάση 
υπογεγραμμένες συμβάσεις. 
 
9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Η Διοίκηση έχει εξετάσει την ύπαρξη γεγονότων μεταγενέστερων της ημερομηνίας της 
κατάστασης οικονομικής θέσης που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. Όπως αναφέρεται στην Ενότητα Γ’ της Έκθεσης 
Διαχείρισης για τις επιπτώσεις της Πανδημίας COVID-19, η Εταιρεία έχει εξετάσει το 
ενδεχόμενο επίδρασης στη συνέχιση της δραστηριότητας (going concern) και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα δημόσιας υγείας και ενίσχυσης της 
ρευστότητας της δεν θα υπάρξει ουσιαστική μεταβολή στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις.  
 

Αθήνα, 30/6/2020 

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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