
 

      
 
 
 

 
      ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΟΠΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 051566419000 

4ΟΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ 

www.karailias.gr 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ως έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 



       Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019          
 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019                                                                        
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής               

αναφορά (ΔΠΧΑ), ως έχουν υιοθετηθεί  
από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν από 
τo Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τη 

συνεδρίαση του την 30.09.2020. 

 
 



       Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019          
 

                                                                                

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ..................................................................................................... 5 

2. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ...................................................................... 16 

3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ............. 19 

3.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ................. 20 
3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 . 21 
3.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201922 
3.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ....................... 23 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ .................................................................................................................................... 24 

4.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................................................................................................................ 24 
4.2. ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .......................................................................................................................................... 25 

5. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ............................................................................................. 26 

5.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ................................................................................................................................. 26 
5.2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ .......................................................................................................................... 27 
5.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΠΧΑ 16 ............................................................................ 31 
5.4  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ................................................................................................................. 33 
5.5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ....................................................................................................... 35 

6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .......................................................................................................................................... 37 

6.1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ.............................................................................................................................. 37 
6.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ..................................................................................................................................... 37 
6.3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ .................................................................................................................................... 37 
6.4. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ................................................ 38 
6.5. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ..................................................................... 39 
6.6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ............................................................ 39 
6.7. ΔΑΝΕΙΑ ................................................................................................................................................................... 40 
6.8. ΚΟΣΤΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ .................................................................................................................................................. 40 
6.9. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................. 41 
6.10. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .................................................................................................................................. 43 
6.11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ .......................................................................................................................................................... 43 
6.12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ........................................................................................................................ 43 
6.13. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ................................................................................................................... 44 
6.14. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ............................................................................................................................................................. 44 
6.15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ............................................................................................................................................ 45 
6.16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΈΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΆΡΤΙΟ ................................................................................................. 45 
6.17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ.......................................................................................................................................................... 46 
6.18. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ................................................................................................................................. 46 
6.19. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ...................................................................................................................................................... 47 
6.20. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ........................................................... 48 
6.21. ΈΣΟΔΑ .................................................................................................................................................................. 48 
6.22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ..................................................................................................................... 49 
6.23. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ........................................................................................................................................... 49 
6.24. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ .............................................................................................................................................. 51 
6.25. ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ .......................................................................................................................................... 51 
6.26. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ............................................................................................................................................. 51 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ..................................................................................................................................................... 52 

7.1. ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ..................................................................................................................... 52 
7.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ...................................................................................................... 52 
7.3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ............................................................................................................................. 57 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ............................................................................................................. 59 



       Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019          
 

                                                                                
9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ............................................................................................. 60 

9.1. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................. 60 
9.2. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .................................................................................................................................... 61 
9.3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ................................................................................................................... 61 
9.4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ............................................................................................................................................................ 61 
9.5. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ............................................................................................................ 62 
9.6 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................................. 63 
9.7. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ................................................................................ 63 
9.8.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ............................................................................................................................................... 63 
9.9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ......................................................................................................................................................... 64 
9.10. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ...................................................................................................................................... 64 
9.11. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ...................................................................................................................................................... 65 
9.12. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ........................................................................................................................................ 65 
9.13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ................................................................ 66 
9.14. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ............................................................................................................... 67 
9.15. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ............................................................................................................... 67 
9.16 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ................................................................................................................. 67 
9.17. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ............................................................................................................... 68 
9.18. ΠΩΛΗΣΕΙΣ .............................................................................................................................................................. 68 
9.19. ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ............................................................................................................................................. 68 
9.20. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ .............................................................................................................................. 70 
9.21. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ .............................................................................................................................. 70 
9.22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ................................................................................................................................ 70 
9.23. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ................................................................................................................................ 71 
9.24. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ............................................................................................................................................ 71 
9.25. ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ....................................................................................................................... 72 
9.26. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ .............................................................................................................. 73 

10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ .................................................... 74 

11. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .......................................................................................................... 75 

12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ....................................................... 75 

13. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ..................................................................................... 76 

 

Σημείωση:  Όλα τα ποσά στους κατωτέρω πίνακες είναι εκφρασμένα σε ευρώ. 



       Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019          
 

                                                                                

Σελίδα 5 από 76 
 

1. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας  «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους 

συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά την εταιρική χρήση από  1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. Η 

έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην παρούσα 

έκθεση περιέχονται συνοπτικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση 2019 και περιγράφονται 

σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει η Εταιρία το επόμενο έτος και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ 

του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτών εταιριών. 

Επισημαίνεται ότι από το 2017 οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Μέχρι την 

χρήση 2016 η Εταιρεία κατάρτιζε τις Οικονομικές Καταστάσεις της σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Κατά εφαρμογή του ΔΠΧΠ 1, ως ημερομηνία μετάβασης ορίστηκε η 1.1.2015. 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

Α. Συνοπτική Περιγραφή Επιχειρηματικού Μοντέλου 

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «KARMAR 

QUARRIES SA»  ιδρύθηκε το 2007 με έδρα το Δήμο Δράμας, 4ο χιλ. εθνικής οδού Δράμας – Καβάλας με αριθμό 

ΓΕΜΗ 051566419000. Η εταιρεία μετασχηματίστηκε σε Α.Ε με αλλαγή νομικής μορφής τον Ιούλιο του 2018. 

Προγενέστερα η Εταιρεία λειτουργούσε με την επωνυμία   και διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΡΑΗΛΙΑ Ε.Π.Ε» 

Σκοπός της Εταιρίας, είναι: 

➢ Η άσκηση κάθε εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας και πράξης με σκοπό το κέρδος, που 

σχετίζεται με το μάρμαρο και γενικότερα με τα φυσικά, τεχνικά και ορυκτά πετρώματα και με τα προϊόντα 

και υποπροϊόντα αυτών, 

➢ Καθώς και με τα κεραμικά πλακίδια και είδη υγιεινής, όπως η αγορά και η πώληση είτε λιανική είτε 

χονδρική, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η μεταποίηση, η επεξεργασία, η κατεργασία και γενικά η εμπορική 

εκμετάλλευση αυτών. 
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Οι εγκαταστάσεις στην Δράμα, καλύπτουν έκταση 24.000 τ.μ., που περιλαμβάνει Γραφεία Διοίκησης, Τμήματα 

Παραγωγής και Αποθήκες. Διαθέτει τρία ιδιόκτητα λατομεία, στις παγκοσμίως γνωστές μαρμοροφόρες περιοχές 

του Βώλακα και του Οχυρού Δράμας, από όπου εξορύσσει τα μάρμαρα Elba Blue, Volakas Haemus, Volakas 

Electon, Venus Vox, Mistral και Ostria. Πιστή στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης και της αριστείας, η εταιρία 

προχώρησε στην υλοποίηση νέου επενδυτικού πλάνου από το 2018, δαπανώντας ύψους άνω του 1.000.000€ 

για τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων της στα λατομεία. 

Η Εταιρία κατάθεσε στις 23.11.2016 αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης (κατά το άρθρο 99 του 

Ν.3588/2007) η οποία έγινε δεκτή από το Πρωτοδικείο Δράμας τον Ιανουάριο του 2017.  

Στις 04.08.2017 η Marmor SG Α.Ε. απέκτησε το 50,137% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ««ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»», μέσω εξαγοράς 731 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής 

αξίας 1.200,00 ευρώ το κάθε ένα έναντι 725.000 ευρώ. Μετά την είσοδο της Marmor SG στο μετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρίας και ολοσχερή εξόφληση των πιστωτών της ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΡΑΗΛΙΑ Ε.Π.Ε και τη ρύθμιση του 

τραπεζικού δανεισμού της το Πρωτοδικείο Δράμας αποφάσισε στις 19/10/2017 ότι δεν συντρέχουν πλέον οι 

ουσιαστικές προϋποθέσεις υπαγωγής της Εταιρίας στην διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99-106 ΠτΚ.  

Την 25.07.2018 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ  η από 06.07.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων   

για τη μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, 

ώστε να επιτευχθούν ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευχέρεια οι επιχειρηματικοί της στόχοι. 

Με την από 30.07.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλοποίηση απαιτήσεως της μετόχου MARMOR SG Α.Ε. κατά το ποσόν 

1.158.420 € με την έκδοση 38.614 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € και με τιμή διάθεσης 

33,019113 €. Με τη διαφορά των 116.580 € σχηματίσθηκε αποθεματικό υπέρ το άρτιον. 

Η στρατηγική επιχειρηματική σύμπραξη της Marmor SG Α.Ε. (Stone Group International) με την «ΚΑΡΜΑΡ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έχει στόχο την δημιουργία οικονομίας κλίμακας από δύο αμιγώς ελληνικές 

επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Βόρεια Ελλάδα. Η πρώτη εξειδικεύεται στην εμπορία προϊόντων μαρμάρου 

έχοντας αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και η δεύτερη στην εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρου 

εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη ύλη που είναι απαραίτητη για την από κοινού ανάπτυξή τους. 

Το 2019 τα αποτελέσματα της Εταιρίας κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση μεγεθών στον κύκλο εργασιών της. 

Πελάτες της είναι κυρίως εμπορικές εταιρίες και εταιρίες επεξεργασίας μαρμάρου εσωτερικού και εξωτερικού. 

Β. Στόχοι, Βασικές Αξίες και Στρατηγικές 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Εταιρίας περιλαμβάνει την διεύρυνση και διασπορά των πωλήσεων της διεθνώς 

και την καλύτερη διαχείριση των λατομικών μονάδων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις και τις βάσεις για 

αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας του τελικού προϊόντος.  
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Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο η Διοίκηση της Εταιρίας, έχει θέσει ως απόλυτα επιτεύξιμο στόχο την 

διατήρηση της ανοδικής πορείας των οικονομικών της μεγεθών και την νέα χρονιά, προβαίνοντας σε δράσεις 

ορθολογικότερης οργάνωσης της παραγωγής, μείωσης του κόστους παραγωγής και των εξόδων διαχείρισης 

και τελικά στην επίτευξη καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος.  Το στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την είσοδο 

σε νέες αγορές και την διεύρυνση του δικτύου πελατών. 

 

Γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία 

της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της 

δραστηριότητας δίνουν έμφαση: 

➢ Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων. 

➢ Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών 

αρχών και κανόνων,  

➢ Το σεβασμό προς το περιβάλλον . 

Για τη  σχηματική απεικόνιση της οργανικής δομής και των λειτουργιών της επιχείρησης έχει καταρτίσει 

οργανόγραμμα. Το οργανόγραμμα διευκολύνει τη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της 

στρατηγικής της Εταιρίας, ενώ καθορίζεται το σύνολο των σχέσεων και των ρόλων που προκύπτουν.  

Η Εταιρία δεν διαθέτει, ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 

Δ . Ανάλυση Οικονομικών Μεγεθών 

Σημαντικά Γεγονότα της Χρήσης 2019 

Η εταιρεία ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ συνέχισε και το έτος 2019 την πολιτική των επενδύσεων τόσο σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και σε τοπογραφικά λατομείων και αγορά εκτάσεων γης. Ειδικότερα το 2019 η 

εταιρεία κατάφερε να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα των λατομείων κατά 38%. Ταυτόχρονα συνέχισε 

να επενδύει στην αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού με 

σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, την βελτίωση των χρόνων παραγωγής και την μείωση του κόστους. 

Τα λατομεία της εταιρείας εξοπλιστήκαν με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό είτε με την μορφή αγοράς είτε με την 

μορφή Leasing, βελτιώνοντας την καλύτερη παραγωγικότητα τους. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και στον τομέα 

της ασφάλειας του προσωπικού, όπου και υλοποιήθηκε η αγορά προστατευτικών καμπινών για τις 

συρματοκοπές των λατομείων. 

Επιπλέον το 2019 ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του λατομείου Mistral, το οποίο αποτελεί το δεύτερο λατομείο 

της εταιρίας.  Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε ισόποσα μέσω Leasing και ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Την ίδια περίοδο στο βασικό παραγωγικό λατομείο Elki πραγματοποιήθηκε διάνοιξη 40 στρεμμάτων για την 

περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας του. Τα υλικά από το συγκεκριμένο λατομείο απορροφούνται άμεσα 

και πλήρως από την παγκόσμια αγορά..  

Κατά το ίδιο έτος αγοράστηκε στην περιοχή του Βώλακα έκταση 8.500 στρεμμάτων, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως χώρος αποθήκευσης και απόθεσης όγκων μαρμάρου και αποκτήθηκαν δύο νέα 

τοπογραφικά στην ευρύτερη περιοχή του ΒΩΛΑΚΑ – ΓΡΑΝΙΤΗ, αποσκοπώντας στην άμεση αξιοποίηση τους.  

Η Εταιρία επιπλέον έχει στη κατοχή της πλήθος τοπογραφικών, που βρίσκονται στο στάδιο έρευνας. 

Η εταιρία το 2019  δημιούργησε τις υποδομές και από 01/01/2020 έχει θέσει σε  λειτουργία το λογισμικό SAP 

ως σύστημα διαχείρισης πόρων ERP, επιτυγχάνοντας τον τεχνολογικό συγχρονισμό της με τις υπόλοιπες 

εταιρίες του Ομίλου Stone Group International. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να βοηθήσει την περαιτέρω 

βελτίωση διαχείριση των υλικών  και αποθεμάτων της. 

Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων 

❖ Ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 35,44% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθε 

σε 6.174.234 ευρώ έναντι των 4.558.617 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.  

❖ Οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσό 4.751.306 ευρώ περίπου έναντι των  2.964.414 ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης, με αποτέλεσμα στο 2019 οι άμεσες εξαγωγές να αποτελούν το 76,95% (2018: 

65,02%) περίπου επί του συνολικού κύκλου εργασιών.  

❖ Τα μικτά κέρδη της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 5,24% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.200.827 € 

έναντι των 1.141.043 € της προηγούμενης χρήσης 

❖ Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 19,45% από 25,03% της περσινής χρήσης. 

❖ Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 

διαμορφώθηκαν σε ζημιές 336.766 € από κέρδη 558.006 € της προηγούμενης χρήσης. 

❖ Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 44.618 € από κέρδη 773.064 € της 

προηγούμενης χρήσης. 

❖ Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 477.401 € έναντι κερδών 

476.826 € της περσινής αντίστοιχης χρήσης.  

❖ Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 529.414 € έναντι 

κερδών 403.528€ της περσινής αντίστοιχης χρήσης. 
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2. ΚΥΡΙΟΤΕΡOI ΚΙΝΔΥΝOI 

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς και άλλους κινδύνους. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων 

έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση τους, στην χρηματοοικονομική απόδοσή της.  

Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από την Διοίκηση της Εταιρίας. Η Οικονομική 

Διεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία, προσδιορίζει, 

εκτιμά και αντισταθμίζει εφόσον χρειαστεί τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 

που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Ειδικότερα για τους κινδύνους αυτούς σημειώνουμε τα εξής: 

           Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών της Εταιρίας γίνεται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού 

περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας), το οποίο είναι το ΕΥΡΩ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σημαντικός 

κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων της 

Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 

συναλλάγματος. Διενεργεί όμως και εμπορικές συναλλαγές σε διεθνές επίπεδο, εκτός του ευρώ, και συνεπώς 

εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το Δολάριο Αμερικής. Οι συναλλαγές αυτές 

αφορούν ελάχιστο μέρος των δραστηριοτήτων και άρα ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι πολύ περιορισμένος. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρία, σε περίπτωση που ένας 

πελάτης ή ένας τρίτος αντισυμβαλλόμενος σε χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, που προέρχονται κυρίως από απαιτήσεις πελατών και επενδύσεις σε χρεόγραφα.  

Η Εταιρία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν 

μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της. Επιπρόσθετα, η πλειονότητα των πωλήσεων 

εξοφλείτε άμεσα.  

H πολιτική της Εταιρίας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων 

επισφάλειας των απαιτήσεων, διενεργούνται σχετικές προβλέψεις απομειώσεων. Για τις λοιπές απαιτήσεις 

όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 
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          Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις εμπρόθεσμα. Η προσέγγιση της Εταιρίας σχετικά με την διαχείριση 

ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της εμπρόθεσμα, τόσο κάτω από κανονικές αλλά και κάτω από αντίξοες συνθήκες, 

χωρίς να πραγματοποιούνται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη της. 

Η Εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών. Οι ανάγκες 

ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση και ο προγραμματισμός πληρωμών σε εβδομαδιαία και 

μηνιαία βάση. 

Δανεισμός - Κίνδυνος διακύμανσης Επιτοκίων 

Η Εταιρία παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον δανεισμό της, προβαίνοντας σε συνδυασμένη χρήση 

βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Υπάρχουν ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας και 

τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών τα οποία βοηθούν στο περιορισμό του χρηματοοικονομικού 

της κόστους. 

 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η Εταιρία μας αναγνωρίζει διαχρονικά τη διαχείριση του περιβάλλοντος ως ουσιώδες θέμα. Η περιβαλλοντική 

πολιτική της Εταιρίας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 

δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. 

 

Κύριοι στόχοι μας είναι: 

➢ Η μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων σε οχήματα, μηχανήματα έργων και εγκαταστάσεις 

θέρμανσης. 

➢ Η μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην παραγωγή, για φωτισμό χώρων και 

την λειτουργία εξοπλισμού των γραφείων.  

➢ Η ορθολογική χρήση φυσικών πόρων (κατανάλωση νερού και χαρτιού). 

➢ Η ανακύκλωση των αναλώσιμων υλικών (έλαια, συσσωρευτές, ελαστικά οχημάτων, ξυλά, 

μέταλλα, πλαστικά).  

➢ Ο περιορισμός - έλεγχος κινδύνων εκτάκτων αναγκών. 

Συνολικά η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρίας μας είναι κατάλληλη για τη φύση, το εύρος και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών της και συμμορφώνεται απόλυτα 

σε οποιαδήποτε ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονιστική απαίτηση. 
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4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας, χρώματος, 

φυλής, εθνικής καταγωγής, κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου, ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η ανέλιξη σε 

διοικητικές θέσεις εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες της Εταιρίας και την ικανότητα των ατόμων στη διοίκηση 

ανθρώπων. 

Η Μισθολογική πολιτική εφαρμόζεται με βάση τη νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ 

ταυτόχρονα εφαρμόζεται Πολιτική Αμοιβών & Παροχών, χωρίς να υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ 

ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία. 

Η διαφορετικότητα και η παροχή ίσων ευκαιριών στον επαγγελματικό τομέα, είναι αναγκαίες για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σήμερα. Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους 

προϊστάμενους και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις 

μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων. 

Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης.  

Η Εταιρία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα ασφάλειας της εργασίας. 

 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΧΔΕ) & ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  

5.1. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας είναι: 

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως 

  
2019 2018 

1. 
«Κυκλοφορούν» ενεργητικό 

% 38,11% 50,02% 
Σύνολο ενεργητικού 

2. 
Ίδια κεφάλαια 

% 10,44% 23,16% 
Σύνολο υποχρεώσεων 

3. 
Ίδια κεφάλαια 

% 15,88% 39,29% 
Πάγιο ενεργητικό 

4. 
«Κυκλοφορούν» ενεργητικό 

% 69,71% 98,33% 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

5. 
Καθαρό Κεφάλαιο κινήσεως 

% -43,44% -1.70% 
«Κυκλοφορούν» ενεργητικό 

          

β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας 

  
2019 2018 

6. 
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 

% -8,57% 8,85% 
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 
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7. 
Μικτά αποτελέσματα 

% 19,45% 25,30% 
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 

8. 

Μικτά αποτελέσματα 

% 24,14% 33,39% Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών 

9. 
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 

% 991,72% 392,81% 
Ίδια κεφάλαια 

10. 
Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων 

% 499,16% 499,32% 
Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου 

 
           

γ. Διαχειριστικής Πολιτικής   2019 2018 

11. 
Νέες επενδύσεις 

% -123,38% -2.550,37% 
Περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως 

12. 
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Χ 360 = 

ημέρες 
444 521 Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση 

13. 
Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 
Χ 360 = 
ημέρες 

32 109 
 

 

5.2. Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) 

Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους δείκτες. 

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020 

Η στρατηγική διεύρυνση του δικτύου της Εταιρίας διεθνώς καθώς και η διαχείριση των καίριων λατομικών 

μονάδων που κατέχει, δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις ανάγκες για αύξηση της παραγωγής και της 

ποιότητας του τελικού προϊόντος.   

Η συνεργασία της Εταιρίας μας με το βασικό μέτοχο Marmor SG A.E. έχει ήδη συμβάλλει σημαντικά στην 

αύξηση των μεριδίων μας στην εγχώρια και διεθνή αγορά μαρμάρου και αναμένουμε να συμβάλλει περαιτέρω 

στην συντονισμένη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας μέσω της εκμετάλλευσης των παρεπόμενων 

οικονομιών κλίμακας, με  απώτερο και κυρίαρχο στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα υλικά και τα 

προϊόντα μας. 

Η εταιρία προχωράει πλέον με σταθερή παραγωγή από την επέκταση του Λατομείου του Βώλακα (ΕΛΚΗ), 

μετά από επένδυση διάνυξης διάρκειας ενάμιση έτους,  σε ένα νέο προιόν υψηλής ποιότητας, με την διακριτική 

εμπορική ονομασία VENUS VOX, το οποίο φέρει δύο διαφορετικά μοτίβα. Το πρώτο μοτίβο, είναι εφάμιλο 

καθιερομένου ανταγωνιστικού Brand Name στην παγκόσμια αγορά και έχουν ήδη εκτελεστεί παραγγελίες 

πακέτων όγκων για την Κίνα καθώς και φορτία πλακών σε αγορές της Μέσης ανατολής. Το δεύτερο μοτίβο, θα 
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διατεθεί αποκλειστικά στην Marmor για την μέγιστη αξιοποίηση του από το παγκόσμιο κανάλι διανομής της 

μητρικής εταιρίας. 

Το νέο αυτό προϊόν σε συνδυασμό με την σταθερή παραγωγή των ήδη γνωστών brand names της Karmar 

(Elba Blue και Volakas Haemus) καθώς και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εξαγωγών της εταιρίας 

απορροφάται από τις αγορές της  Κίνας και της Αυστραλίας που είτε ξεπέρασαν το πρώτο κύμα του Covid-19 

είτε δεν επηρρεάστηκαν όσο άλλες, δίνει μια σταθερότητα στην πορεία της εταιρίας μέσα στο 2020. Η 

συμμετοχή του νέου προϊόντως αναμένεται να βελτιώσει και την κερδοφορία της εταιρίας λόγω υψηλότερης 

τιμής πώλησης με ταυτόχρονο καταμερισμού του κόστους σε μεγαλύτερη παραγωγή. 

7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
Η Eταιρία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2019. 
 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Η Εταιρία δεν κατέχει ή δεν κατείχε «ίδιες μετοχές», κατά την διάρκεια της χρήσης 2019. 

 

9. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η Εταιρία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 

 

10. ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί Χρηματοπιστωτικά Μέσα. 

11. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρίες, εταιρίες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς 

ή/και Διοίκηση με την Εταιρία, συγγενείς με αυτήν εταιρίες, καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Εταιρία προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προμηθεύει αγαθά και 

παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. Οι πωλήσεις της Εταιρίας προς τα συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως πρώτες ύλες 

και εμπορεύματα. Οι πωλήσεις υπηρεσιών από την Εταιρία, αφορούν κυρίως υπηρεσίες επεξεργασίας 

μαρμάρων. Η Εταιρία στις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη εφαρμόζει τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών των 

ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) σύμφωνα με τον Ν.3728/18.12.2008.  
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Εταιρική Σύνθεση της Εταιρίας κατά την 31.12.2019 είχε ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Η σύνθεση της Διοίκησης κατά την 31.12.2019 είχε ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη και τα σχετικά με τις συναλλαγές αυτές 

αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

  01/01/2019  - 31/12/2019     

ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

MARMOR SG SA ΜΕΤΟΧΟΣ 1.184.859 757.965 - 856.183 

ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

 5.483 - 5.483 

STONE GROUP 
EΞΟΡΥΚΤΙΚΗ E.Ε 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

 2.400  744 

ΣΥΝΟΛΑ   1.184.859 765.848 - 862.410 

 

 

 

Μέτοχοι 
Αριθμός 
Μετοχών 

Ποσοστό 

MARMOR SG S.A. 67.854 70.00% 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ 27.080 27,94% 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΚΙΤΗ 2.000 2,06% 

Σύνολα 96.934 100% 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ Μέλος 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΚΙΤΗ Μέλος 

ΗΛΙΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Μέλος 
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  01/01/2018  - 31/12/2018     

ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

MARMOR SG SA ΜΕΤΟΧΟΣ 1.116.852 138.274 - 511.434 

ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

- 9.675 - - 

ΣΥΝΟΛΑ   1.116.852 147.949 - 511.434 

 

Η Εταιρία στις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη εφαρμόζει τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών των 

ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) σύμφωνα με  τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αμοιβές σε μέλη του Διοίκησης και δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη της 

Διοίκησης  ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας (και τις οικογένειές τους). 

12. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

Η  Εταιρία δεν θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019. 

13. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως των 

οικονομικών καταστάσεων για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί σχετική αναφορά. 

 

ΔΡΑΜΑ, 30/09/2020 

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 640992/2007 
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2. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρία), 

οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές  επιπτώσεις του θέματος που  μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας 

«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 

για τις χρήσεις από 2014 μέχρι και 2019. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν 

καταστεί οριστικά. Η Εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη 

υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της 

πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας 

“Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρία 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 γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας  

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 5.5 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι η Εταιρεία 

υπέστη καθαρή ζημία ποσού € 537.951 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και ότι, κατά την 

ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της 

κατά € 1.091.822 (από τις οποίες ποσό € 856.183 οφείλονται στη Μέτοχο Marmor SG Α.Ε ). Όπως αναλυτικότερα 

περιγράφεται στην σημείωση 5.4 του προσαρτήματος, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν εκδηλώσει την πρόθεση τους να 

συνεχίσουν να παρέχουν τέτοια χρηματοοικονομική βοήθεια προς την Εταιρεία ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να 

ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της όπως αυτές καθίστανται καταβλητέες. Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη 
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ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας 

να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Άλλο Θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2018 ελέγχθηκαν από άλλη 

ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 09/09/2019 έκθεση ελέγχου με γνώμη 

με επιφύλαξη. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 

εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 

Εταιρίας 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 είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 

είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, 

η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση 

ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 

πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 

αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την 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 την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. 

• 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 καταλληλότατα 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 
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σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρίας 

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 Εταιρία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 

υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς 

και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Στη σημείωση 5.5 επί των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της 

Εταιρίας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 υπολείπεται του ½  μετοχικού κεφαλαίου της και ως εκ τούτου συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει 

συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με ημερομηνία 30/10/2020 ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

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 Έκθεσης 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 τον έλεγχό μας, για την Εταιρία ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 

το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Θεσσαλονίκη, 09 Οκτωβρίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ ΜΟΥΔΙΟΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 41391 

 

 
MAGROWTH ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Μον.Ι.Κ.Ε. 
Philippos Business Center, Αγ. Αναστασίας & Λαέρτου 

TΘ 8413 Θέρμη, TK 57001 Θεσσαλονίκη 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 193 
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3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η 
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019 
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3.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
 

  Σημ. 31/12/2019  31/12/2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 9.1 3.695.812  2.720.809 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.2 225.078  232.588 

Αναβαλλόμενες φορολογικές Απαιτήσεις 9.12 150.517  126.765 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 9.3 6.773  4.422 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων  4.078.180  3.084.583 

 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

   
 

  

Αποθέματα 9.4 1.066.237  926.474 

Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 9.5 549.194  1.381.199 

Λοιπές Απαιτήσεις 9.6 527.789  276.281 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.7 367.689  503.203 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων  2.510.909  3.087.157 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  6.589.089  6.171.740 

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
 

  

Μετοχικό κεφάλαιο 9.8 2.908.020  2.908.020 

Αποθεματικά 9.9 228.634  228.634 

Αποτελέσματα εις νέον  (2.514.076)  (1.976.125) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  622.578  1.160.529 

 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   
 

  

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.10 2.904.417  1.599.937 

Επιχορηγήσεις  9.11 37.446  40.679 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

9.13 50.395 
 

20.767 

Προβλέψεις 9.14 181.522  210.150 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  2.363.780  1.871.533 

 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   
 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.15 2.302.477  2.426.911 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 9.16 81.843  189.695 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.10 444.121  182.357 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.17 774.290  340.716 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   3.602.731  3.139.679 

Σύνολο Υποχρεώσεων   5.966.511  5.011.212 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  6.589.089 
 

6.171.740 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.  
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3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019   

  

 

 
 

01/01/2019 - 
31/12/2019 

 
01/01/2018 - 

31/12/2018 Σημ.   

Πωλήσεις  9.18 6.174.234   4.558.617 

Κόστος Πωληθέντων  9.19 (4.973.407)   (3.417.574) 

Μικτό κέρδος  1.200.827   1.141.043 

        

Έξοδα Διάθεσης 9.19 (907.943)  (535.279) 

Έξοδα Διοίκησης 9.18 (406.134)   (176.953) 

Λοιπά έξοδα 9.20 (315.174)  (145.614) 

Λοιπά έσοδα 9.21 91.658   274.809 

Αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες   (336.7666)   558.006 

        

Χρηματοοικονομικά έσοδα  9.22 311   - 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9.23 (140.946)   (81.180) 

Κέρδη χρήσης προ φόρων  (477.401)   476.826 

Φόρος  εισοδήματος  9.24 (52.013)   (73.298) 

Κέρδη χρήσης μετά φόρων (α)  (529.414)   403.528 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα        

Καθαρή επίδραση από την Αναθεώρηση του ΔΛΠ 
19 

 (8.537)   (595) 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων (β)  (8.537)   (595) 

        

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ (α+β) 

 (537.951)   402.933 

        

Κέρδη ανά μετοχή - βασικά (σε €) 9.25 (5,55)   5,40 

     

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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3.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1.749.600 112.054 (2.362.800)   (501.147) 

Αλλαγή σε Λογιστική Πολιτική (IFRS 9)   (16.257) (16.257) 

Αναθεωρημένα Υπόλοιπα 01/01/2018 1.749.600 112.054 (2.379.058) (517.404) 

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης 01/01-31/12/2018 - - 403.528 403.528 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.158.420 116.580 - 1.275.500 

Κέρδη/(ζημίες) από αναλογιστική μελέτη 01/01-31/12/2018 - - (595) (595) 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος  1.158.420 116.580 402.933 1.677.933 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 2.908.020 228.634 (1.976.125) 1.160.529 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 2.908.020 228.634 (1.976.125)   1.160.529 

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης 01/01-31/12/2019 - - (529.414) (529.414) 

Κέρδη/(ζημίες) από αναλογιστική μελέτη 01/01-31/12/2019 - - (8.537) (8.537) 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος  - - (537.951) (537.951) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 2.908.020 228.634 (2.514.076) 622.578 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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3.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

  31/12/2019   31/12/2018 

        

Κέρδη χρήσεως προ φόρων (477.401)   476.826 

        

Πλέον/μείον προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις 381.383   215.059 

Προβλέψεις 274.025   1.083 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

(76)   - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 140.859   81.180 

Συναλλαγματικές διαφορές (267)   

Λοιπές μη ταμειακές συναλλάγες 8.949   

Απόσβεση επιχορηγήσεων (3.233)   (2.864) 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 324.239   771.283 

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

      

(Αύξηση)/Μείωση σε Αποθέματα (139.763)   (484.052) 

(Αύξηση)/Μείωση σε Απαιτήσεις 326.287   (802.542) 

Αύξηση/(Μείωση) σε Υποχρεώσεις (πλην τραπεζών) 333.409    630.529  

Καταβεβλημένοι Φόροι (208.961)    (60.094)  

Τόκοι πληρωθέντες (100.333)   (81.180) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 534.879   (26.056) 

        
Επενδυτικές δραστηριότητες        

Αγορές ενσώματων στοιχείων (240.779)   (1.305.647) 

Αγορές ασώματων παγίων στοιχείων 0   (165.207) 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 3.900   12.878  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (236.879)  (1.457.976) 

        

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0  1.275.000 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 0  750.000 

Εξοφλήσεις δανείων (207.508)   (79.144) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (226.006)  0 

Επιχορηγήσεις 0   2.920 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (433.514)   1.948.776 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (133.514)   464.744 

 
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή έτους 

503.203   38.459 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος περιόδου 367.689   503.203 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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4. Πληροφορίες για την Εταιρία 
 
4.1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «KARMAR QUARRIES 

SA»  ιδρύθηκε το 2007 με έδρα το Δήμο Δράμας, 4ο χιλ. εθνικής οδού Δράμας – Καβάλας. Η εταιρεία μετασχηματίστηκε 

σε Α.Ε με αλλαγή νομικής μορφής τον Ιούλιο του 2018. Προγενέστερα η Εταιρεία λειτουργούσε με την επωνυμία  

«ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΡΑΗΛΙΑ 

Ε.Π.Ε» 

Σκοπός της Εταιρίας, είναι: 

➢ Η άσκηση κάθε εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας και πράξης με σκοπό το κέρδος, που σχετίζεται με 

το μάρμαρο και γενικότερα με τα φυσικά, τεχνικά και ορυκτά πετρώματα και με τα προϊόντα και υποπροϊόντα 

αυτών, 

➢ Καθώς και με τα κεραμικά πλακίδια και είδη υγιεινής, όπως η αγορά και η πώληση είτε λιανική είτε χονδρική, η 

εισαγωγή, η εξαγωγή, η μεταποίηση, η επεξεργασία, η κατεργασία και γενικά η εμπορική εκμετάλλευση αυτών. 

Οι εγκαταστάσεις στην Δράμα, καλύπτουν έκταση 24.000 τ.μ., που περιλαμβάνει Γραφεία Διοίκησης, Τμήματα 

Παραγωγής και Αποθήκες. Το ιδιόκτητο λατομείο της Εταιρίας από όπου εξορύσσονται τα μάρμαρα Elba και Volakas 

βρίσκεται στην παγκοσμίως γνωστή μαρμαροφόρο περιοχή του Βώλακα, κοντά στη θέση Γρανίτη Δράμας, στην Βόρεια 

Ελλάδα. Η εξορυκτική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 2012, και έκτοτε, η παραγωγική του δυναμικότητα ανέρχεται σε 

15.400 τόνους blocks ετησίως, με δυναμική να ανέλθει στους 42.000 τόνους blocks το 2018. 

Η Εταιρία κατάθεσε στις 23/11/2016 αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης (κατά το άρθρο 99 του Ν.3588/2007) 

η οποία έγινε δεκτή από το Πρωτοδικείο Δράμας τον Ιανουάριο του 2017.  

Στις 04/08/2017 η Marmor SG A.E. απέκτησε το 50,137% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω εξαγοράς 731 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας 1.200,00 ευρώ το κάθε ένα έναντι 

725.000 ευρώ. Μετά την είσοδο της Marmor SG Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και ολοσχερή εξόφληση των 

πιστωτών της «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τη ρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού της, το 

Πρωτοδικείο Δράμας αποφάσισε στις 19/10/2017 ότι δεν συντρέχουν πλέον οι ουσιαστικές προϋπόθεσης υπαγωγής 

της Εταιρίας στην διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99-106 ΠτΚ. 

Η στρατηγική επιχειρηματική σύμπραξη της Marmor SG Α.Ε. (‘Όμιλος Stone Group International) με την «ΚΑΡΜΑΡ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έχει στόχο την δημιουργία οικονομίας κλίμακας από δύο αμιγώς ελληνικές 

επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Βόρεια Ελλάδα. Η πρώτη εξειδικεύεται στην εμπορία προϊόντων μαρμάρου έχοντας 

αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο πωλητών και η δεύτερη στην εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρου εξασφαλίζοντας έτσι 

την πρώτη ύλη που είναι απαραίτητη για την από κοινού ανάπτυξή τους. 
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Η Εταιρία «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει αριθμό ΓΕΜΗ 051566419000 και εδρεύει στο 4ο χιλ. 

Δράμας – Καβάλας, Ελλάδα. 

Η Εταιρική Σύνθεση της «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την 31.12.2019 είχε ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Η σύνθεση της Διοίκησης  κατά την 31.12.2019 είχε ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2. Φύση Δραστηριοτήτων 

 
Ο σκοπός της Εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρίας είναι κυρίως η εξόρυξη, εμπορία 

και επεξεργασία μαρμάρου και γρανίτη. Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, σήμερα, η εταιρία είναι η 

εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρου – γρανιτών και αδρανών υλικών, η εξόρυξη, η βιομηχανική επεξεργασία, η 

τυποποίηση και η εμπορία προϊόντων μαρμάρων και γρανιτών. 

  

Μέτοχοι 
Αριθμός 
Μετοχών 

Ποσοστό 

MARMOR SG S.A. 67.854 70.00% 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ 27.080 27,94% 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΚΙΤΗ 2.000 2,06% 

Σύνολα 96.934 100% 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Πρόεδρος  

ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος  

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ Μέλος 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΚΙΤΗ Μέλος 

ΗΛΙΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Μέλος 
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5.  Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 
5.1. Γενικό πλαίσιο κατάρτισης 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 

και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») και τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»),  όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), καθώς και των Διερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) 

της IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, η Εταιρία εφάρμοσε τα Πρότυπα που ισχύουν 

για τις χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2019 στα  χρηματοοικονομικά στοιχειά από 1 Ιανουαρίου 2019.  

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών 

Καταστάσεων και λειτουργίας της Εταιρίας. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

 

Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going 

concern), η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρία θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις λειτουργίες της ως δρώσα οικονομική 

οντότητα στο προβλεπόμενο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι συνθήκες και τις δράσεις που έχει σχεδιάσει και 

υλοποιεί η Διοίκηση. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από συγκεκριμένων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Η  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιμήσεων,  αρχών  και   

παραδοχών  οι  οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίμηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  

ενδεχόμενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονομικές καταστάσεις.   

Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρίας. 

Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι  εκτιμήσεις και οι παραδοχές 

έχουν σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 5.3 των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας  «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ενέκρινε τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Επισημαίνεται 

ότι, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας. 

 

 
5.2. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

 

Η Εταιρεία στις Οικονομικές καταστάσεις έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των 

οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2019.  Στην παράγραφο (α) παρουσιάζονται 

τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία  και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2019 καθώς και τα 

πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2019, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της 

Εταιρείας. Στην παράγραφο (β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη 

υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 

(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 

τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

την 1 Ιανουαρίου 2019. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές της 

Εταιρείας.  

• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB 

ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη 

σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών 

πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

μίσθωση. Η Εταιρεία εξέτασε την επίδραση του νέου προτύπου στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Αναλυτική 

αναφορά σχετικά παρουσιάζεται στη Σημείωση 4.3.  

 
 
• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι 

Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει 

τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει 

τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι 
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επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 

στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση»  (εφαρμόζεται για  

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των 

υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 

ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της 

«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν 

αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες 

επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική 

απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, εφόσον πληρείται 

μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

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

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός 

των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων 

συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του 

ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

  
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία 

αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: 

Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις 

στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, 

ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

  
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 

Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει 

των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον 



       Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019          
                                   

Σελίδα 29 από 76 
 

προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την 

τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών.   

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή 

περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

 (β) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 
• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)  

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και 

η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό 

Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο 

αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις 

και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές 

Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει 

βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την 

εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της 

συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.  

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

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές 

αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν 

λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο 

αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
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των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)  

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να 

καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του 

ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους 

Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του 

ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι 

τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.  

  

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

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων 

λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την 

αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις 

σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, 

όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους 

επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.  

 

 

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

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 

προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να 

προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο 

τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους 

πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή 



       Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019          
                                   

Σελίδα 31 από 76 
 

άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, 

το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για 

την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης 

μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό 

της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) 

αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή 

προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς 

οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση 

υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών 

τίτλων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

5.3. Επίδραση από την αρχική υιοθέτηση του Προτύπου ΔΠΧΑ 16 

 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις 

Συνεπεία των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω, η Εταιρεία κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2019 υιοθέτησε το ΔΧΠΑ 16, εφαρμόζοντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Με βάση την εν 

λόγω προσέγγιση, η Εταιρεία αναγνώρισε μία υποχρέωση την οποία και επιμέτρησε στην παρούσα αξία της, όπως 

αυτή προκύπτει από την προεξόφληση των εναπομενουσών μισθωμάτων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού που 

ίσχυε κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του Προτύπου, ήτοι κατά την 01/01/2019. Το διαφορικό επιτόκιο 

δανεισμού είναι το κόστος που ο μισθωτής θα όφειλε να πληρώσει για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να 

αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα παρόμοιο οικονομικό 

περιβάλλον και με παρόμοιους όρους και υποθέσεις. 

Περαιτέρω, αναγνώρισε ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα ποσό το οποίο είναι ίσο 

με την αντίστοιχη υποχρέωση που αναγνωρίστηκε, προσαρμοσμένο με τυχόν προκαταβολές μισθωμάτων που 

υπήρχαν αμέσως πριν την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. Η συγκριτική πληροφόρηση δεν αναδιατυπώθηκε, και 

δεν υπήρξε επίδραση της εφαρμογής του νέου Προτύπου στο Υπόλοιπο κερδών εις νέον κατά την πρώτη εφαρμογή 

του, ήτοι κατά την 01/01/2019.   
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Περαιτέρω, η Εταιρεία εφάρμοσε την εξαίρεση που παρέχεται από το Πρότυπο αναφορικά με τον προσδιορισμό των 

μισθώσεων και πιο συγκεκριμένα, την εφαρμοζόμενη πρακτική του ΔΠΧΑ 16, σύμφωνα με την οποία δε χρειάζεται να 

επαναξιολογήσει εάν μία σύμβαση είναι ή εμπεριέχει μίσθωση κατά την ημερομηνία της πρώτης μετάβασης. Αυτό 

σημαίνει ότι, το ΔΠΧΑ 16 εφαρμόστηκε στις συμβάσεις που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως μισθώσεις με την εφαρμογή 

του ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και της ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορίζοντας κατά Πόσο μία Σύμβαση Εμπεριέχει Μίσθωση».  

Τέλος, η Εταιρεία χρησιμοποίησε και τις εξαιρέσεις του Προτύπου αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις 

μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας. Αναφορικά με το επιτόκιο προεξόφλησης, η Εταιρεία αποφάσισε να εφαρμόσει ενιαίο 

προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά και ανάλογα με την υπολειπόμενη 

διάρκεια της κάθε μίσθωσης.   

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων την 1η Ιανουαρίου 2019 μπορούν να συμφωνηθούν με τις λειτουργικές μισθώσεις της 31ης 

Δεκεμβρίου 2018 όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής (Πρώτη εφαρμογή 
IFRS 16)  

  
Υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης που 
γνωστοποιήθηκαν την 31.12.2018 

95.650 

(Μείον ): βραχυπρόθεσμες μισθώσεις την 01.01.2019  (2.398) 

(Μείον ): μισθώσεις παγίων μη σημαντικής αξίας την 
01.01.2019 

(20.150) 

Πλέον /(μείον ): προσαρμογές λόγω διαφορετικής 
αντιμετώπισης των επιλογών παράτασης και λήξης 
των συμβολαίων  

0 

Πλέον /(μείον ): λοιπές προσαρμογές 0 

Υποχρεώσεις μισθώσεων την 01.01.2019 μη 
προεξοφλημένες 

73.102 

  

Σταθμισμένο μέσο διαφορικό επιτόκιο την 
01.01.2019 

5% 

Υποχρεώσεις μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν 
την 01.01.2019 

67.563 

  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 45.270 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 22.293 

Υποχρεώσεις μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν 
την 01.01.2019 

67.563 

 

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού ανλύονται στην Σημείωση 9.1. 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, είχε τα ακόλουθα σημαντικά αποτελέσματα για την Εταιρεία:  

- Η Εταιρεία διέθετε λειτουργικές μισθώσεις που αφορούν σε μεταφορικά μέσα. Το Πρότυπο επηρέασε τον λογιστικό 

χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις 

που απορρέουν από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων,  οι οποίες σύμφωνα με το ΔΛΠ 17, έπρεπε να 
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γνωστοποιούνται στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων εμφανίζονται ως στοιχεία του ενεργητικού 

(δικαιώματα χρήσης) και υποχρεώσεις από μισθώσεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η αύξηση των 

υποχρεώσεων από μισθώσεις οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση του καθαρού δανεισμού της Εταιρείας.  

- Η φύση των εξόδων που σχετίζονται με αυτές τις μισθώσεις έχει μεταβληθεί, καθώς με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, 

αντικαθίσταται το λειτουργικό κόστος μίσθωσης με κόστος απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν 

δικαίωμα χρήσης και έξοδο τόκου επί των υποχρεώσεων που απορρέουν. Αυτό οδηγεί σε βελτίωση των «Λειτουργικών 

κερδών προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων».   

- Στην κατάσταση ιδίων κεφαλαίων κατά την πρώτη εφαρμογή δεν προέκυψε επίδραση, καθώς η Εταιρεία επέλεξε να 

αναγνωρίσει ισόποση υποχρέωση με δικαίωμα χρήσης.  

- Στην κατάσταση ταμειακών ροών, το μέρος που αφορά στην αποπληρωμή των μισθωμάτων θα μειώσει τις ταμειακές 

ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες και δεν περιλαμβάνεται πλέον στις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες. Μόνον οι αποπληρωμές τόκων εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις καθαρές ταμειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες.  

Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη λογιστική των μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή. Οι 

εκμισθωτές θα συνεχίσουν να ταξινομούν τις μισθώσεις σε λειτουργικές, ή χρηματοοικονομικές, χρησιμοποιώντας αρχές 

παρόμοιες με αυτές του ΔΛΠ 17.  Κατά την 31.12.2019 δεν υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία ήταν 

εκμισθωτής. 

 

 
5.4 Σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη Διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα 

δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. 

Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγματικά 

αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην 

εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά 

γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την 

χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις της Διοίκησης είναι 

οι ακόλουθες: 
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Εύλογη Αξία 

Για την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες χρησιμοποιήθηκαν οι 

τρέχουσες τιμές της αγοράς για κάθε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο.  Για όσα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

της Εταιρίας οι τρέχουσες αγοραίες τιμές δεν είναι διαθέσιμες, οι αξίες προέκυψαν βάσει μεθόδων εκτίμησης και δεν 

διαφέρουν σημαντικά από τις αξίες με τις οποίες εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις.  Πιο συγκεκριμένα: 

- Επενδύσεις που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματαγορές αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η 

οποία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία την ημέρα κλεισίματος των οικονομικών 

καταστάσεων. 

- Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους μείον την τυχόν υπάρχουσα 

απαξίωσή τους. 

- Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητος εκτιμητή. 

 

 

Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Για την εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η διοίκηση λαμβάνει υπόψη την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία 

είναι διαθέσιμη την στιγμή που πραγματοποιείται η εκτίμηση. 

 

Απομείωση Απαιτήσεων 

Η Εταιρία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι μια 

απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το 

ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης ή της ομάδας απαιτήσεων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των 

απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  Οι εκτιμήσεις, οι παραδοχές και 

η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται εξετάζονται τακτικά, προκειμένου οι αποκλίσεις από τις εκτιμώμενες απομειώσεις 

και τις πραγματικές ζημίες από την αδυναμία είσπραξης των χορηγήσεων να μην είναι σημαντικές. 

 

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

 

Η Εταιρία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά το 

τέλος της περιόδου αναφοράς των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι οι 

ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν 

λόγω στοιχείων. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις Σημειώσεις 6.4 και 9.1. 
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Επίδικες Υποθέσεις 

Η Εταιρία αναγνωρίζει προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τους Νομικούς της Συμβούλους εάν 

απαιτείται. 

 

Φόρος Εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν 

στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους 

πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που 

προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 

διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που 

ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις Σημειώσεις 6.18 

και 9.24.  

 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη 

περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των 

αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή 

ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση προβαίνει σε συνεχή 

επανεκτίμησή τους. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις Σημειώσεις 6.23 και 9.13. 

 

Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση 

κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 

2018. Παρόλα 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 μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρίας στο μέλλον. Περισσότερες 

πληροφορίες δίνονται στις Σημειώσεις 6.20 και 11. 

 

5.5. Λειτουργία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

Η Εταιρεία υπέστη ζημιά 537.951 ευρώ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και κατά την ημερομηνία αυτή 

τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρίας υπολείπονται του ½  καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Επίσης οι 

τρέχουσες υποχρεώσεις της (συμπεριλαμβάνοντας υποχρεώσεις προς Μέτοχο Marmor SG Α.Ε 856.183€), 

υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού της κατά 1.091.822 €. Οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν εκδηλώσει 
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την πρόθεση τους να συνεχίσουν να παρέχουν τέτοια χρηματοοικονομική βοήθεια προς την Εταιρία ούτως ώστε να έχει 

τη δυνατότητα να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της όπως αυτές 

καθίστανται καταβλητέες. 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι θα ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της ως “Βιώσιμη Οικονομική 

Μονάδα” στο προβλέψιμο μέλλον και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν την περίοδο από 

1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και οι αντίστοιχες συγκριτικές καταστάσεις της περιόδου από 1 

Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(Going Concern). 
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6. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν: 

 

6.1. Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

 (i) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης:  

Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του οικονομικού 

περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί η κάθε οντότητα (λειτουργικό νόμισμα). Οι Οικονομικές Καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας. 

 

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα:  

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές  

 

ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια 

της χρήσεως και κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

6.2. Πληροφόρηση ανά τομέα 

Η Εταιρία εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 8 για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του κατά τομέα. Οι τομείς ορίζονται με 

βάση την διάρθρωση της επιχείρησης, με βάση την εσωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει η Διοίκηση, υπεύθυνη για 

την λήψη των οικονομικών αποφάσεων. Τομέας είναι ένα ευδιάκριτο μέρος της δραστηριότητας της Εταιρίας και αφορά 

είτε συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες ή την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων (επιχειρηματικός τομέας) ή 

παρέχει υπηρεσίες σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας) του οποίου το αντικείμενο, οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη διαφέρουν από τους άλλους τομείς δραστηριότητας της Εταιρίας.  

 

6.3. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία 

επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρεία  καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων του 
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χρηματοοικονομικού μέσου. Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου, ή όταν η 

Εταιρεία  μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. 

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, 

και μόνον όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Εκτός από εκείνες 

τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και επιμετρώνται με βάση την τιμή 

συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην 

εύλογη αξία προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και αποτελεσματικά 

μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

• χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος,  

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

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

Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας  σχετικά με τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Όλα τα 

έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα οποία αναγνωρίζονται 

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα», 

«Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Χρηματοοικονομικά έσοδα», εκτός από την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων 

που περιλαμβάνεται εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων.  

6.4. Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

 Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:  

• το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι 

η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, καθώς 

και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και  

• εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου.  

Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε 

κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η 

προεξόφληση παραλείπεται. 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
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εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της Κατάστασης Συνολικών 

Εσόδων και αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

μέσων. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή 

στις ζημιές της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές 

σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται 

ενεργός αγορά. 

6.5. Ταξινόμηση και επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως  δάνεια τραπεζών. Οι δανειακές 

υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται εκτός 

του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο 

κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 

12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δύναται 

να ταξινομηθούν κατά την αρχική αναγνώριση ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αν 

ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια.  

(α) Η ταξινόμηση αντιστρέφει ή μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις επιδράσεις της λογιστικής ασυνέπειας (accounting 

mismatch) που θα προέκυπτε αν η υποχρέωση είχε αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο κόστος.  

(β) Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων οι οποίες διαχειρίζονται ή αξιολογούνται ως 

προς την απόδοσή τους στην βάση της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών 

κινδύνων της Εταιρείας.  

(γ) Η χρηματοοικονομική υποχρέωση περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο το οποίο ταξινομείται και αποτιμάται 

διακεκριμένα. 

6.6. Μέθοδοι Επιμέτρησης Εύλογης Αξίας Χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 

είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης χωρίς να αφαιρούνται τα 

έξοδα πώλησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση γενικά αποδεκτών 

τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται, 

μοντέλα αποτίμησης παραγώγων και προεξόφληση ταμειακών ροών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ευρέως αποδεκτές 

μεθόδους αποτίμησης για την εκτίμηση της εύλογης αξίας συνηθισμένων προϊόντων, όπως δικαιώματα και συμβάσεις 

ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε σχετικές μετρήσεις της 

αγοράς (επιτόκια, τιμές μετοχών κ.λπ.) κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Τεχνικές 

αποτίμησης χρησιμοποιούνται, επίσης, και για την αποτίμηση μη διαπραγματεύσιμων συμμετοχικών τίτλων, καθώς και 

παραγώγων με υποκείμενο μη διαπραγματεύσιμους συμμετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται είναι περισσότερο πολύπλοκες και εκτός από δεδομένα της αγοράς, ενσωματώνουν υποθέσεις και 

εκτιμήσεις για τις μελλοντικές ταμειακές ροές του τίτλου. Οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές βασίζονται στις 
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καλύτερες εκτιμήσεις της Διοίκησης και το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο της αγοράς για ένα μέσο με τα ίδια 

χαρακτηριστικά και κινδύνους. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αξίες που προκύπτουν από τις ευρέως αποδεκτές μεθόδους 

αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων προσαρμόζονται για να αντανακλούν παράγοντες που οι συμμετέχοντες στην αγορά 

λαμβάνουν υπόψη τους κατά την εκτίμηση της αξίας ενός τίτλου, όπως επιχειρηματικός κίνδυνος και κίνδυνος 

εμπορευσιμότητας. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών 

μέσων, που αποτιμώνται με τη χρήση μοντέλων αποτίμησης, περιγράφεται ακολούθως. Τα μοντέλα αυτά 

περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις της Εταιρείας σχετικά με τις παραδοχές που θα χρησιμοποιούσε ένας επενδυτής στην 

αποτίμηση της εύλογης αξίας και επιλέγονται βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε επένδυσης. Η Εταιρεία σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων διενεργεί τους 

απαιτούμενους υπολογισμούς αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών της μέσων. 

Οι επενδύσεις που αφορούν σε εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού αποτιμώνται με βάση 

τις χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών αυτών. Οι επενδύσεις που αφορούν σε μη εισηγμένες μετοχές αποτιμώνται με 

βάση γενικά αποδεκτά μοντέλα αποτίμησης τα οποία άλλοτε περιλαμβάνουν δεδομένα βασισμένα σε παρατηρήσιμα 

στοιχεία αγοράς και άλλοτε βασισμένα σε μη παρατηρήσιμα στοιχεία. 

6.7. Δάνεια 

Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις, καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογή αξία των 

εισπρακτέων ποσών, μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, εκτός εάν, η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα, να μεταφέρει την τακτοποίηση της 

υποχρέωσης, τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δύναται να ταξινομηθούν κατά την αρχική αναγνώριση σαν αποτιμώμενες στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια:  

(α) Η ταξινόμηση, αντιστρέφει, ή, μειώνει, σε σημαντικό βαθμό, τις επιδράσεις της λογιστικής ασυνέπειας, (accounting 

mismatch), που θα προέκυπτε, αν η υποχρέωση είχε αποτιμηθεί στο αναπόσβεστο κόστος.  

(β) Οι εν λόγω υποχρεώσεις, αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων, οι οποίες, διαχειρίζονται, ή αξιολογούνται, 

ως προς την απόδοσή τους, στην βάση της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές διαχείρισης 

χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας.  

(γ) Η χρηματοοικονομική υποχρέωση, περιέχει, ένα ενσωματωμένο παράγωγο, το οποίο ταξινομείται και αποτιμάται 

διακεκριμένα. 

6.8. Κόστη Δανεισμού 

Τα κόστη δανεισμού, που μπορεί να κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή, ή παραγωγή, ενός περιουσιακού 

στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις, 

είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται, μια σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας για τη χρήση 

για την οποία προορίζεται, ή για την πώλησή του. Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού, παύει, από την ημέρα 

κατά την οποία ολοκληρώνεται η περίοδος προετοιμασίας και το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

χρήση που προοριζόταν. Τα κόστη δανεισμού αποσβένονται, σύμφωνα με τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των 
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περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχουν κατανεμηθεί. 

6.9. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Στην κατηγορία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα και τεχνικές 

εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα και λοιπός πάγιος εξοπλισμός (έπιπλα, Η/Υ κτλ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από την 

Εταιρία για την επίτευξη του λειτουργικού σκοπού της. 

 

Η Εταιρία  προέβη στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 (ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.) και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως 

τεκμαιρόμενο κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. Η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση 

πιστώθηκε στα αποτελέσματα εις νέον. 

 

Τα ακίνητα (οικόπεδα, κτίρια) χρησιμοποιούνται είτε για τις λειτουργικές εργασίες (παραγωγή) είτε για διοικητικούς 

σκοπούς. Στην κατηγορία γήπεδα - κτίρια κάθε στοιχείο αποτιμάται αρχικά στην αξία κτήσεως του, δηλαδή το ιστορικό 

κόστος. Στη συνέχεια, για ορθότερη απεικόνιση της οικονομικής αξίας των ακινήτων αυτών, ανά περιόδους διενεργείται 

εκτίμηση της εύλογης - αγοραίας αξίας των ακινήτων αυτών από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές. 

 

Οι σωρευμένες αποσβέσεις την ημερομηνία της νέας εκτίμησης διαγράφονται και το καθαρό ποσό της εκτίμησης του 

παγίου πιστώνεται σε ειδικό αποθεματικό. Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή της αξίας των 

ενσώματων ακινήτων πιστώνονται σε αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, το οποίο 

βρίσκεται στα Ίδια Κεφάλαια. Αντιστρόφως, οι μειώσεις αξίας που προκύπτουν από τις αναπροσαρμογές μειώνουν το 

αποθεματικό. 

 

Τυχόν δαπάνες οι οποίες αποτελούν άμεσα σχετιζόμενο έξοδο απόκτησης ενός οικοπέδου - κτιρίου όπως είναι οι φόροι 

μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά έξοδα, μεσιτικές αμοιβές κτλ. προσαυξάνουν την αξία κτήσης του. 

 

Μεταγενέστερα κόστη προσαυξάνουν την αξία κτήσης του παγίου μόνο όταν είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν οικονομικά 

οφέλη. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα συντήρησης και εγκατάστασης που παρουσιάζονται καταχωρούνται στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος της χρήσης. 

 

Ως ενσώματα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ασχέτως από την μελλοντική 

χρήση του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Αυτές αποτιμώνται με βάση το ιστορικό κόστος, δηλαδή το κόστος που 

έχει καταβάλλει ως το τρέχον στάδιο κατασκευής του. Δεν διενεργούνται αποσβέσεις σε αυτού του είδους τα ενσώματα 
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στοιχεία. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την ολοκλήρωσή τους και την έναρξη χρήσης αυτών για παραγωγικούς ή 

επενδυτικούς σκοπούς. 

 

Όταν ολοκληρωθούν οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, μεταφέρονται είτε στους ανάλογους λογαριασμούς των 

ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα κτλ.) εάν η χρήση προβλέπεται να 

εξυπηρέτηση λειτουργικούς σκοπούς της Εταιρίας είτε στις επενδύσεις σε ακίνητα, εάν πρόκειται για επένδυση. Ως 

αρχική αξία αυτών των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων λογίζεται το ιστορικό κόστος ολοκλήρωσής τους. Μετέπειτα 

όμως, εάν πρόκειται για οικόπεδο ή κτίριο, η αξία του αναπροσαρμόζεται όπως αναφέρεται και παραπάνω. 

 

Οι λοιπές κατηγορίες ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις, έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα) αποτιμώνται στην ιστορική αξία κτήσης τους, μείον τις αναλογούσες αποσβέσεις. 

 

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα της απόκτησης ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου, με σκοπό 

την επαύξηση της μελλοντικής αξίας και παραγωγικής ικανότητας του δύνανται να κεφαλαιοποιούνται. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση οι δαπάνες μεταφέρονται και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης που αφορούν (π.χ. δαπάνες 

συντήρησης παγίου κτλ.).  

 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Τα υπόλοιπα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με βάση την μέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους,  που  έχει ως εξής: 

 

Είδος παγίου στοιχείου 
Αριθμός ετών 

ωφέλιμης ζωής 

  

Κτίρια 25 

Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις 10 

Μεταφορικά μέσα 6 -8 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η 

διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση ενσωμάτων 

ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως 

κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην 

κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 
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6.10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στην κατηγορία αυτή έχουν ενταχθεί τα προγράμματα λογισμικού, τα οποία παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως 

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης 

ζωής των λογισμικών προγραμμάτων, την οποία η Εταιρία έχει καθορίσει στα 5 έτη. Έξοδα που αφορούν στην 

συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων της χρήσεως που 

πραγματοποιούνται. Αντίθετα, οι δαπάνες που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού 

πέραν των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής λογισμικού ενσωματώνονται στο 

κόστος κτήσεως, με απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.  

 

Στην κατηγορία λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία έχουν ενταχθεί τα μελλοντικά έξοδα αποκατάστασης των εκτάσεων 

λατόμευσης μαρμάρου με την λήξη της άδειας εκμετάλλευσης τους. Τα έξοδα αυτά αρχικά αναγνωρίζονται  στη 

παρούσα αξία των μελλοντικών ενδεχόμενων υποχρεώσεων και στην συνέχεια αποσβένονται. Οι αποσβέσεις 

υπολογίζονται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια των αδειών λειτουργίας, ήτοι τουλάχιστον 30 έτη (15+15 έτη).   

 

6.11. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην μικρότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως τους ή κόστους παραγωγής τους και της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.  Το 

κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει τις δαπάνες αγοράς, το κόστος υλικών, τις δαπάνες παραγωγής και άλλες 

δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φτάσουν τα αποθέματα στην παρούσα κατάσταση.  

 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων θεωρείται η εκτιμώμενη τιμή πώλησης αυτών κάτω από κανονικές 

συνθήκες επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείον τα εκτιμώμενα έξοδα πωλήσεων. 

 

6.12. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων, οι οποίοι γενικά έχουν πίστωση μέχρι 360 ημέρες, εμφανίζονται στην 

ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί 

απαιτήσεων (υπόλοιπα που αποκλίνουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 

βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι πλέον 

πιθανή η είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων ώστε να 

αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην 

υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρίας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση 

μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται 



       Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019          
                                   

Σελίδα 44 από 76 
 

ως δαπάνη στα έξοδα διάθεσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών για τα οποία είχε 

σχηματιστεί πρόβλεψη πιστώνονται στο κονδύλι «Άλλα λειτουργικά έσοδα» στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

6.13. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες 

επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές 

καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

6.14. Μισθώσεις 

α) Εταιρεία ως μισθωτής 

Μέχρι και την προηγούμενη χρήση (2018), οι μισθώσεις ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις». Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνταν κατά την έναρξη της 

μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας 

των ελάχιστων μισθωμάτων, καθένα εκ των οποίων προσδιορίζονταν κατά την έναρξη της μίσθωσης. Κάθε μίσθωμα 

επιμεριζόταν μεταξύ της υποχρέωσης και των τόκων. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνταν με 

σταθερή μέθοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης 

στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο 

για χρήση εκτός από: 

• Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και  

• Μισθώσεις παγίων μη σημαντικής αξίας 

Οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των μισθωμάτων, που δεν καταβλήθηκαν στην 

έναρξη της μίσθωσης. Προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να 

προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (IBR). Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το 

κόστος που ο μισθωτής θα όφειλε να πληρώσει για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα 

στοιχείο παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον και με 

παρόμοιους όρους και υποθέσεις. 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των: 

• Σταθερών μισθωμάτων (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσία» σταθερών μισθωμάτων) 

• Μεταβλητών μισθωμάτων, που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη 

• Υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί 

• Τιμής εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς, εάν ο εκμισθωτής είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα εξασκήσει το 

δικαίωμα 

• Κυρώσεων λήξης μιας μίσθωσης, εάν ο εκμισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωμα 
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Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και στη συνέχεια 

μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και της απομείωσης. Τέλος, προσαρμόζονται σε 

συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης μίσθωσης.  

Η αρχική επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποτελείται από: 

• Το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης 

• Τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν από αυτήν, μειωμένες κατά το ποσό 

των προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων. 

• Τις αρχικές δαπάνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο 

• Τα κόστη αποκατάστασης 

 

Κάθε μίσθωμα κατανέμεται ανάμεσα στην υποχρέωση μίσθωσης και τον τόκο, ο οποίος χρεώνεται στα 

αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού 

αποσβένεται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου ή της διάρκειας μίσθωσής του, με 

σταθερή μέθοδο. 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που τα μισθώματα μεταβάλλονται λόγω 

μεταβολής κάποιου δείκτη ή μεταβολής στην διάρκεια της μίσθωσης.  

β) Εταιρεία ως εκμισθωτής 

Οι εκμισθωτές συνεχίζουν να κατατάσσουν τις μισθώσεις ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις. Κατά την 

31.12.2019 δεν υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία ήταν εκμισθωτής. 

 

6.15. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές και εμφανίζεται στην καθαρή θέση. Τα άμεσα 

σχετιζόμενα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έξοδα, αφαιρούνται από το προϊόν της έκδοσης και μειώνουν 

ισόποσα τα ίδια κεφάλαια. Τα μερίσματα σε κοινές μετοχές αναγνωρίζονται σαν υποχρέωση στην περίοδο που έχουν 

εγκριθεί από τους μετόχους. Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων εξόδων, 

εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, έως ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Στην περίπτωση που 

οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή επανεκδοθούν, το τίμημα θα καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

6.16. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών 

και της τιμής έκδοσής τους καταχωρούνται στον λογαριασμό Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο. Άμεσα έξοδα για την έκδοση 

μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης, 

δηλαδή αφαιρετικά από τη διαφορά υπέρ το άρτιο. 
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6.17. Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 

παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της 

υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης 

κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται, προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται 

να απαιτηθεί για την διευθέτηση της υποχρέωσης.  Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.  

 
6.18. Παροχές σε εργαζομένους 

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. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν εφάπαξ 

αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά την λήξη 

της απασχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας για παροχές συνταξιοδότησης 

αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 

αφορά. Τα προγράμματα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από την Εταιρία χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω 

πληρωμών σε ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα.  

(α) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ. Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της Εταιρίας σε περίπτωση που το 

Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην 

καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρία σε ένα πρόγραμμα 

καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι 

δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. 

(β) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (Μη χρηματοδοτούμενο) 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή 

αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη 

προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 
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Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του 

υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 

αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) 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 τη χρήση της μεθόδου της 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της χρήσης 2016 το 

επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices και iBoxx AA Corporate 

Overall 15+ EUR indices, τα οποία και θεωρούνται συνεπές προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο σε 

ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, 

όπως και ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες προβλέψεις. 

 Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη 

προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την 

περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες απλές και ενοποιημένες καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, 

τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από 

τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων: 

➢ την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική εξαίρεση τους 

από τα αποτελέσματα της χρήσης, 

➢ τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα 

αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) 

της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, 

➢ την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερα εκ των ημερομηνιών 

τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η τερματική παροχή, 

➢ λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 

 

6.19. Επιχορηγήσεις 

Επιχορήγηση είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το Κράτος με τη μορφή μεταβίβασης πόρων σε μία επιχείρηση, σε 

ανταπόδοση του ότι αυτή έχει τηρήσει ή πρόκειται να τηρήσει ορισμένους πόρους που σχετίζονται με την λειτουργία 

της.  Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή οι κρατικές ενισχύσεις που, λόγω της μορφής τους, δεν είναι επιδεκτικές 
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αποτίμησης, καθώς και οι συναλλαγές με το Δημόσιο για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από τις συνήθεις 

συναλλαγές της επιχείρησης.  

Η Εταιρία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) υπάρχει 

τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της 

επιχορήγησης και β) το ποσό της επιχορήγησης έχει εισπραχθεί ή πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί.  Καταχωρούνται 

στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των 

επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν σε στοιχεία του 

ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται 

συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

 

6.20. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 

προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων 

μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης 

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 χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται 

προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει 

τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, 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. 

 

6.21. Έσοδα 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.   

Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβόλαια 

με πελάτες:  

Βήμα 1: Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη.  

Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.  
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Βήμα 3: Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής  

Βήμα 4: Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.  

Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η Εταιρεία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις εκτέλεσης. 

Η αναγνώριση των εσόδων κατά κατηγορία γίνεται ως εξής: 

α) Πωλήσεις προϊόντων: Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων περιλαμβάνουν την εύλογη αξία 

πώλησης αυτών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Οι πωλήσεις αγαθών 

αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η 

είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

β) Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με 

βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

γ) Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου.  Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο 

ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προ εξοφλούμενων με το 

αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) 

αξίας. 

δ) Έσοδα από μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ως έσοδο, 

κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους από την Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων. 

 

6.22. Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες αποτελούνται από τους χρεωστικούς τόκους επί δανεισμών που 

υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, τους πιστωτικούς τόκους από επενδυθέντα διαθέσιμα, τα 

έσοδα από μερίσματα, τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες και τα κέρδη και ζημιές από μέσα αντιστάθμισης τα οποία 

καταχωρούνται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων. Οι δεδουλευμένοι πιστωτικοί τόκοι καταχωρούνται στον λογαριασμό 

αποτελεσμάτων βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα έσοδα από μερίσματα καταχωρούνται στον 

λογαριασμό αποτελεσμάτων την ημερομηνία έγκρισης διανομής των μερισμάτων. 

 

6.23. Φόρος Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης αποτελείται από το φόρο της τρέχουσας χρήσης και από τον 

αναβαλλόμενο φόρο. 

 

(i) Τρέχων φόρος εισοδήματος: 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών Καταστάσεων Οικονομικής Θέσης κάθε μιας εκ των εταιρειών 

που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν 
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στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για 

τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε Εταιρίας 

όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους 

φορολογικούς συντελεστές.  

(ii) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος:  

Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά βάρη ή οφέλη που 

προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές 

χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις 

προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης μεταξύ της φορολογικής βάσης και της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους 

εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή 

παθητικού σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν 

επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 

μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 

υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών 

και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης και 

μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος 

ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 

που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους 

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία 

της κατάστασης οικονομικής θέσης. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των 

προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, χρήση. 

Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και 

συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο 

βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει 

διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών. 
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Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι 

των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνον ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με 

στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και 

όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Η Εταιρία συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, αν 

και μόνο αν: 

α) Υπάρχει ένα νομικά εφαρμοστέο δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις, έναντι 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. 

β) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν σε φορολογητέα εισοδήματα που 

επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή. 

6.24. Κέρδη ανά μετοχή 

Η Εταιρία παρουσιάζει στις οικονομικές καταστάσεις τα στοιχεία για τα βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή για τις 

κοινές μετοχές της. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί 

σε κάθε μετοχή με το σταθμισμένο μέσο όρο των κοινών μετοχών. 

6.25. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

6.26. Συνδεδεμένα Μέρη 

Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ συνδεδεμένων με την Εταιρία μερών γνωστοποιούνται σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών». Οι συναλλαγές αυτές αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ της 

διοίκησης, των κύριων μετόχων και των θυγατρικών εταιριών ενός ομίλου με την μητρική Εταιρία και τις λοιπές 

θυγατρικές που απαρτίζουν τον Όμιλο.  
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7. Διαχείριση Κινδύνων 
 

7.1. Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς σκοπούς. Η 

χρησιμοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων από την Εταιρία επηρεάζει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική 

κατάσταση, την κερδοφορία και τις ταμειακές της ροές.  

 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει η Εταιρία 

καθώς και των λογαριασμών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στους οποίους αναγνωρίζονται τα εν λόγω 

χρηματοοικονομικά μέσα.  

 

7.2. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων 

της Εταιρίας εστιάζεται στην μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 

ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας. Η διαχείριση κινδύνων 

διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Εταιρίας. Η Διοίκηση παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για 

τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η 

παρακάτω: 

➢ Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρίας, 

➢ Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών ή/ και χρηματοοικονομικών προϊόντων 

για την μείωση των κινδύνων και  

➢ Εκτέλεση/ εφαρμογή, σύμφωνα με την εγκριθείσα από τη Διοίκηση, διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα 

υπερανάληψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από δάνεια. 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η Εταιρία  είναι κυρίως οι 

εξής:  

❖ Κίνδυνος αγοράς (κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος)   

❖ Πιστωτικός κίνδυνος  

❖ Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Κίνδυνος αγοράς   

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στην βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 

χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της 
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αγοράς. Ο εν λόγω κίνδυνος για την Εταιρία εστιάζεται κυρίως στον κίνδυνο μεταβολής των δανειακών επιτοκίων  και 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών της Εταιρίας γίνονται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού 

περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας), το οποίο είναι το ΕΥΡΩ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος βάσει 

του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας ενδέχεται να 

παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.  

 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας συνδέονται με μεταβλητά επιτόκια. Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί 

χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα υπόλοιπα (εκτός δανειακών υποχρεώσεων) λοιπά 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά 

από τιμές επιτοκίων. Η Εταιρία παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον δανεισμό της, προβαίνοντας σε συνδυασμένη χρήση 

βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Υπάρχουν εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων και ικανοποιητικοί 

όροι συνεργασίας και τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών τα οποία βοηθούν στον περιορισμό του 

χρηματοοικονομικού κόστους της Εταιρίας. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο επιτοκίων την 31/12/2019 και 31/12/2018. 

 
31/12/2019         

(α) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία         

  Έντοκα με 
μεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα με 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα Σύνολο 

Δάνεια και απαιτήσεις  - - 531.059 531.059 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

215.414 - 152.274 367.689 

Σύνολο (α) 215.414 - 683.333 898.748 

          
(β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις       

  Έντοκα με 
μεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα με 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα Σύνολο 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

1.388.146 706.271 -  2.094.417 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - - 2.144.074 2.144.074 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

210.060 234.060 - 444.121 

Σύνολο (β) 1.598.206 940.332 2.144.074 4.682.612 

Υπόλοιπο έκθεσης  -1.382.792        
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31/12/2018 

          

(α) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία         

  Έντοκα με 
μεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα με 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα Σύνολο 

Δάνεια και απαιτήσεις  - - 1.046.302 1.046.302 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  347.482 - 155.721 503.203 

Σύνολο (α) 347.482 - 1.202.023 1.549.505 

  
  

        

(β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις       

  Έντοκα με 
μεταβλητό 
επιτόκιο 

Έντοκα με 
σταθερό  
επιτόκιο 

Άτοκα Σύνολο 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 1.558.546 41.390   1.599.937 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - - 2.207.153 2.207.153 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 175.160 7.197 - 182.357 

Σύνολο (β) 1.733.707 48.587 2.207.153 3.989.447 

Υπόλοιπο έκθεσης  -1.386.225        
     

  

 31η Δεκεμβρίου 2019 31η Δεκεμβρίου 2018 
 Μεταβλητή Μεταβλητή 
 1% -1% 1% -1% 

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (13.828) 13.828 (13.862) 13.862 

Καθαρή Θέση (13.828) 13.828 (13.862) 13.862 

 

Πιστωτικός κίνδυνος  

Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος συνίσταται στη αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου μέρους  να 

εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται 

περισσότερο στον κίνδυνο αδυναμίας είσπραξης από την Εταιρία των απαιτήσεων προς τους πελάτες της.  

 

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών 

και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο 

ιστορικό πιστώσεων. H πολιτική της Εταιρίας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Στις περιπτώσεις 

ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων, διενεργούνται σχετικές προβλέψεις απομειώσεων. Η πελατειακή βάση 

παρουσιάζει μεγάλη διασπορά και δεν υφίσταται κίνδυνος εξάρτησης από μεγάλους πελάτες. 
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Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας. Κανένα 

από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής 

ασφάλισης. Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Εταιρία δεν εκτίθεται σε 

σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον μέγιστο βαθμό έκθεσης της Εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Εμπορικές και  λοιπές απαιτήσεις 516.230 1.029.183 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 367.689 503.203 

Σύνολο 883.919 1.532.387 

(*) Το κονδύλι διαφέρει σε σχέση με αυτό του ισολογισμού κατά το ποσό των προκαταβολών προς τρίτους (προμηθευτές παγίων, 

αποθεμάτων κ.α.) 

 

Τα ταμειακά ισοδύναμα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα 

μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές την 

αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους και καταθέσεις προθεσμίας. Το υπόλοιπο που αφορά τις 

απαιτήσεις έναντι πελατών, αφορά υπόλοιπο μετά απομειώσεων, χωρίς να ληφθούν υπόψη εξασφαλίσεις ή άλλες 

πιστωτικές αναβαθμίσεις. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας.  Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Εταιρία δεν 

εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η Εταιρία να αντιμετωπίσει μια δυσκολία στο να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις 

της, οι οποίες σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η Εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της 

με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης 

και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες 

χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι 

μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 
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Παρακάτω παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει στοιχεία της ληκτότητας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρίας. 

 31/12/2019   
Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

    

Εντός  
6 μηνών 

6 έως  
12 μήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα 
από  5 έτη 

 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
  - - 1.067.760 320.386 1.388.146 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 
 - - 706.271 - 706.271 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
  117.299 92.761 - - 210.060 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 
 116.942 117.119 - - 234.060 

Εμπορικές υποχρεώσεις (*) 
  1.406.971 - - - 1.406.971 

Λοιπές υποχρεώσεις 
  737.103 - - - 737.103 

 Σύνολο 
  

2.378.314 209.880 1.774.032 320.386 4.682.612 

              

 31/12/2018    
Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

    
Εντός  

6 μηνών 
6 έως  

12 μήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα 
από  5 έτη 

  

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   - - 1.013.572 586.365 1.599.937 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 
 - - - - - 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
 88.102 90.148 - - 178.251 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 
  4.107 - - - 4.107 

Εμπορικές υποχρεώσεις (*) 
  1.875.437 - - - 1.875.437 

Λοιπές υποχρεώσεις 
  331.716 - - - 331.716 

 Σύνολο 

  
2.299.362 90.148 1.013.572 586.365 3.989.447 

 (*) Υπόλοιπα προμηθευτών (όχι προκαταβολές από πελάτες ή κάθε τρίτο)     

 

Διαχείριση Κεφαλαίου 

Η πολιτική της Εταιρίας συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να διατηρείται η εμπιστοσύνη 

των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς και να διασφαλίζεται η μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Η Διοίκηση 

παρακολουθεί την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, η οποία ορίζεται ως η σχέση των καθαρών κερδών διαιρεμένα με το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.  

Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρίας σε σχέση με την καθαρή θέση αυτής κατά την ημερομηνία αναφοράς έχει ως εξής: 

  
31/12/2019 31/12/2018 

      

Σύνολο  Δανείων  2.538.538 1.782.294 

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα 367.689 503.203 

Καθαρός Δανεισμός 2.170.849 1.279.090 



       Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019          
                                   

Σελίδα 57 από 76 
 

      

Σύνολο καθαρής θέσης  622.578 1.160.529 

      

Σχέση δανεισμού προς ίδια  
κεφάλαια  

3,49 1.10 

 
 
7.3. Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων 

Η Διοίκηση έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την 

παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας της Εταιρίας.  

 

Η Διοίκηση μέσω εντεταλμένων στελεχών της Γενικής, Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης: 

(α) θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων, οι οποίοι 

συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας  (ιδίως τον 

πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο).  

(β) καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.  

(γ) μεριμνά ώστε η Εταιρία να διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει διαχείριση των 

κινδύνων που απορρέουν από την λειτουργία της.  

 

Ειδικότερα, σε σχέση με τους υφιστάμενους κινδύνους, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους 

κίνδυνο, είναι οι εξής:  

 

❖ Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η Οικονομική Διεύθυνση διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις 

πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. 

Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και 

ρυθμίσεων και ιδίως: 

➢ μεριμνά ώστε να υφίσταται επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα χρηματοδοτικά 

ανοίγματα της Εταιρίας.  

➢ καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των 

ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. 

➢ μελετά σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους της Εταιρίας την τυχόν ανάγκη απόκτησης 

μέσων αντιστάθμισης κινδύνων, όπως επίσης και την ύπαρξη εναλλακτικών τύπων 

χρηματοδότησης. 

➢ διενεργεί σχετικές αναλύσεις ευαισθησίας και εφαρμόζει προγράμματα προσομοίωσης 

ακραίων καταστάσεων. 



       Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019          
                                   

Σελίδα 58 από 76 
 

 

❖ Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου η Διοίκηση διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές 

που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.  

Η Διοίκηση, με την συνεργασία της Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης: 

➢ θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. 

➢ προβαίνει στον διαχωρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε:  - απαιτήσεις υπό 

καθυστέρηση και - επισφαλείς απαιτήσεις (impaired).  

➢ ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις 

πληροφορίες αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου 

➢ προσδιορίζει τα ποσά των απαιτούμενων απομειώσεων επισφαλών απαιτήσεων  

➢ αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρίας.  

➢ ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιεί 

καθώς και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών.   

➢ εκτιμά, σε συνεργασία με την Εμπορική Διεύθυνση,  την πιστοληπτική ικανότητα των 

αντισυμβαλλόμενων πελατών.  

Για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου  αλλά 

και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Η 

πολιτική της Εταιρίας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες.  

 

Η Διοίκηση, με την συνεργασία κυρίως της Οικονομικής Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της μέσω 

προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και 

των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε 

διάφορες χρονικές ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση). 

  



       Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019          
                                   

Σελίδα 59 από 76 
 

8. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και 

υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. 

Η Εταιρία έχει ένα και μόνο επιχειρηματικό τομέα δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα, εκείνον της εξόρυξης, 

επεξεργασίας και εμπορίας τυποποιημένων ή μη προϊόντων μαρμάρου. Ο πρωτεύων τομέας πληροφόρησης της 

Εταιρίας είναι ο επιχειρηματικός τομέας. 

 

Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία 

υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελληνική 

Επικράτεια, στην Ευρωζώνη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Αφρική. 

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς 

Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής: 

 

  
01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Ελλάδα 1.422.928 1.594.203 23,05% 34,97% 

Υπόλοιπη 
Ευρώπη 

378.020 350.314 6,12% 7,68% 

Αμερική  739.884 862.661 11,98% 18,92% 

Αφρική  135.365 35.119 2,19% 0,77% 

Ωκεανία 978.817 0 15,85% 0,00% 

Ασία 2.519.220 1.716.320 40,80% 37,65% 

Σύνολο 6.174.234 4.558.617 100,00% 100,00% 

 
 
Δευτερεύουσα πληροφόρηση ανά προϊόν – υπηρεσίες 
 
  01/01/2019-

31/12/2019 
01/01/2018-
31/12/2018 

Πωλήσεις προϊόντων – 
εμπορευμάτων 

6.121.521 4.537.017 

Έσοδα από υπηρεσίες 12.713 21.600 

  
6.174.234 4.558.617 
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9. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
9.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επί των ανωτέρω πάγιων στοιχείων της Εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις προς εξασφάλιση του τραπεζικού της 

δανεισμού συνολικού ποσού 1,3 εκατ. ευρώ (2018: 1,3 εκατ. ευρώ). 

 
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων από μισθώσεις που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα 

αναλύονται παρακάτω: 

 

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 -                                               85.000                   -                             85.000                              

Επίδραση από την πρώτη εφαρμογή IFRS 16 -                                               -                              67.563                 67.563                              

Προσθήκες 26.738                                   -                              1.058.980           1.085.719                        

Πωλήσεις / διαγραφές παγίων -                                               -                              -                             -                                         

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 26.738                                   85.000                   1.126.543           1.238.282                        

Αποσβέσεις χρήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 -                                               62.333                   -                             62.333                              

Επίδραση από την πρώτη εφαρμογή IFRS 16 -                                               -                              -                             -                                         

Αποσβέσεις χρήσης 12.727                                   8.500                     85.103                 106.331                           

Πωλήσεις / διαγραφές παγίων -                                               -                              -                             -                                         

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 12.727                                   70.833                   85.103                 168.664                           

Στις 31/12/2018 -                                               22.667                   -                             22.667                              

Στις 31/12/2019 14.011                                   14.167                   1.041.440           1.069.618                        

Μεταφορικά 

μέσα
Σύνολο

Κτίρια -   Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων -Τεχνικά Έργα
Μηχανήματα

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 01.01.2018 376.292         1.065.346                             964.652                279.500               62.107                        33.842                              2.781.739              

Προσθήκες 01.01.- 31.12.2018 -                       203.962                                 417.199                608.906               109.422                      -                                         1.339.489              

Μειώσεις 01.01.- 31.12.2018 -                       -                                               -                              (25.500)                -                                   (33.842)                            (59.342)                  

Υπόλοιπα 31.12.2018 376.292         1.269.308                             1.381.852             862.906               171.529                      -                                         4.061.886              

Επίδραση από την πρώτη εφαρμογή IFRS 16 -                       -                                               -                              67.563                 -                                   -                                         67.563                    

Προσθήκες 01.01.- 31.12.2019 10.184            49.799                                   12.965                   1.174.901           31.719                        -                                         1.279.568              

Μειώσεις 01.01.- 31.12.2019 -                       -                                               (8.500)                   -                             -                                   -                                         (8.500)                     

Υπόλοιπα 31.12.2019 386.477         1.319.107                             1.386.316             2.105.370           203.247                      -                                         5.400.518              

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 01.01.2018 -                       309.611                                 683.793                106.988               45.130                        -                                         1.145.522              

Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2018 -                       44.560                                   81.493                   71.531                 8.011                          -                                         205.596                  

Μειώσεις αποσβέσεων -                       -                                               -                              (10.040)                -                                   -                                         (10.040)                  

Υπόλοιπα 31.12.2018 -                       354.171                                 765.287                168.478               53.142                        -                                         1.341.078              

Επίδραση από την πρώτη εφαρμογή IFRS 16 -                       -                                               -                              -                             -                                   -                                         -                               

Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2019 -                       63.849                                   91.761                   190.303               22.392                        -                                         368.305                  

Μειώσεις αποσβέσεων -                       -                                               (4.676)                   -                             -                                   -                                         (4.676)                     

Υπόλοιπα 31.12.2019 -                       418.020                                 852.371                358.781               75.534                        -                                         1.704.706              

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018 376.292         915.137                                 616.565                694.427               118.387                      -                                         2.720.809              

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2019 386.477         901.087                                 533.946                1.746.589           127.713                      -                                         3.695.812              

Σύνολο
Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια -   Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων -Τεχνικά Έργα
Μηχανήματα

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις  υπό 

εκτέλεση
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9.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε αξίες λογισμικών προγραμμάτων (αξία αδειών, αναβαθμίσεις κ.α.) και σε 

έξοδα αποκατάσταση λατομείων. Η εξέλιξη των κονδυλίων που αφορούν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της 

Εταιρίας κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 και την συγκρίσιμη χρήση 2018 έχουν ως εξής: 

 

 

 

9.3. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται παρακάτω: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Δοσμένες εγγυήσεις 6.773 4.422 

Σύνολο 6.773 4.422 

 
 

9.4. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Προϊόντα & ημιτελή 1.066.237 926.474 

Σύνολο 1.066.237 926.474 

 

 

Άυλα 

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 31.12.2017 105.667   

Προσθήκες 01.01 - 31.12.2018 165.207   

Μειώσεις 01.01 - 31.12.2018 -            

Υπόλοιπα 31.12.2018 270.874   

Προσθήκες 01.01 - 31.12.2019 131.245   

Μειώσεις 01.01 - 31.12.2019 (127.612) 

Υπόλοιπα 31.12.2019 274.508   

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 31.12.2017 28.824     

Αποσβέσεις χρήσης 01.01 - 31.12.2018 9.463        

Μειώσεις αποσβέσεων 01.01 - 31.12.2018 -            

Υπόλοιπα 31.12.2018 38.287     

Αποσβέσεις χρήσης 01.01 - 31.12.2019 13.079     

Μειώσεις αποσβέσεων  01.01 - 31.12.2019 (1.935)      

Υπόλοιπα 31.12.2019 49.430     

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018 232.588   

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2019 225.078   
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9.5. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

 

    31/12/2019 31/12/2018 

       

Πελάτες   1.099.176 1.309.809 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης πελατών   (582.946) (374.293) 

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο  - - 

Επιταγές εισπρακτέες   166.427 226.877 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης  (166.427) (133.209) 

Προκαταβολές σε προμηθευτές   248.198 561.902 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης  (215.234) (209.887) 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις   549.194 1.381.199 

 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη 

ότι η Εταιρία δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των αρχικών όρων των συμβάσεων πώλησης. 

Ενδείξεις μη εισπραξιμότητας συνιστούν η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων και οι σημαντικές 

χρηματοοικονομικές δυσκολίες των πελατών-χρεωστών. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 

αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων χρηματοροών που θα εισπραχθούν.  

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 

Δεκεμβρίου 2019 και 2018 έχει ως εξής: 

 

    31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  717.389 687.118 

Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως  247.218 68.481 

Μείον: Χρησιμοποιηθείσα  πρόβλεψη  - (38.209) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου  964.607 717.389 

 

 

Η λογιστική αξία των απαιτήσεων μειώνεται μέσω αντίθετου λογαριασμού (πρόβλεψης), με αναγνώριση της μείωσης 

στα αποτελέσματα στο κονδύλι « Λοιπά Έξοδα». Μεταγενέστερες ανακτήσεις απομειωμένων ποσών αναγνωρίζονται 

ως έσοδο στο κονδύλι «Άλλα Έσοδα». 
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9.6 . Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές  απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και 

παρακρατούμενοι φόροι 

 

505.320 252.234 

Λοιποί χρεώστες 
 

164.420 164.419 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 
 

(156.364) (151.723) 

Έξοδα επομένων χρήσεων 
 

14.413 11.351 

Σύνολο  527.789 276.281 

 

 
 
9.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Διαθέσιμα στο Ταμείο 2.274 5.721 

Καταθέσεις σε τράπεζες σε € 215.414 347.482 

Καταθέσεις σε τράπεζες σε ξένο νόμισμα - - 

Καταθέσεις σε τράπεζες σε € - δεσμευμένες 150.000 150.000 

Σύνολο 367.689 503.203 

 
9.8.Μετοχικό κεφάλαιο 

Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής: 

 

  

Αριθμός 
μετοχών 

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπόλοιπα 31/12/2017 58.320 
 

1.749.600 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 38.614 
 

1.158.420 

Υπόλοιπα 31/12/2018 96.934 
 

2.908.020 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 0 
 

0 

Υπόλοιπα 31/12/2019 96.934 
 

2.908.020 
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9.9. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Τακτικό αποθεματικό 112.054 112.054 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 116.580 116.580 

Σύνολο 228.634 228.634 
 

 

9.10. Δανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 31/12/2019 31/12/2018 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  

- Τραπεζικά δάνεια 1.388.146 1.558.546 

- Υποχρεώσεις μισθώσεων 706.271 41.390 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων  υποχρεώσεων 2.094.417 1.599.937 

 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  

- Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

209.102 178.231 

- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

234.060 4.107 

- Λοιπά 958 19 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων 444.121 182.357 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 2.538.538 1.782.294 

 

 

 

 01/01/2019 - 
31/12/2019 

01/01/2018 - 
31/12/2018 

- Χρηματοοικονομικό κόστος από υποχρεώσεις μισθώσεων 
(περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα) 

22.596 0 

- Έξοδα από μισθώσεις με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη 
των 12 μηνών (περιλαμβάνονται στο κόστος πωληθέντων, 
στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης)  

3.718 0 

- Έξοδα από μισθώσεις των οποίων το υποκείμενο 
περιουσιακό στοιχείο είναι μικρής αξίας  (περιλαμβάνονται 
στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης) 

7.527 0 

- Οι συνολικές ταμειακές εκροές για μισθώσεις  248.602 7.168 
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Όλα τα δάνεια είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Τα ανωτέρω δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor πλέον 

περιθωρίου για τα δάνεια σε Ευρώ) και έχει δοθεί προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρίας ποσού € 1,3 εκατ. 

(2016: € 1,3 εκατ.) 

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων σε Ευρώ μεταβλήθηκε στην χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2019 και ανήλθε σε 5,66% (2018: 5,68%). 

Το συνολικό έξοδο τόκου των τραπεζικών δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018, 

ανήλθε συνολικά σε € 82.087 και € 76.381 αντίστοιχα και συμπεριλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στις 

συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων.  

Η εταιρία στις 03/08/2017 σύναψε συμφωνία ρύθμισης οφειλών με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, αποκτώντας 

το δικαίωμα διαγραφής ποσού ύψους 150.810,94€, το οποίο αποτελεί μέρος υφιστάμενου δανείου της. 

Η διαγραφή του προαναφερόμενου ποσού θα λάβει χώρα με την οριστική εξόφληση του υπόλοιπου μέρους του 

συγκεκριμένου δανείου. Σημειώνουμε ότι στο μεσοδιάστημα το ποσό των 150.810,94€ δεν είναι απαιτητό από το 

παραπάνω Τραπεζικό Ίδρυμα από την στιγμή που η εταιρία τηρεί τους όρους της ρύθμισης οφειλών. 

 
9.11. Επιχορηγήσεις 

 
  31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  40.679 40.624 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (3.233) (2.864) 

Προσθήκες 2.920 2.920 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου  37.446 40.679 

 

9.12. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρία είναι 24% για το 2019 έναντι 29% για το 2018. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος έχει υπολογιστεί με βάση τον συντελεστή φορολογίας που ισχύει την κάθε χρονιά που θα 

πραγματοποιηθεί η αναγνώριση του εσόδου ή εξόδου. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της 

Εταιρίας έχουν αποτιμηθεί με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά 

την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω 

θεσπισμένους φορολογικούς συντελεστές.  

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από 

πλευράς Εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν 

στην ίδια φορολογική αρχή. 

Τα υπόλοιπα αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων της Εταιρίας έχουν ως εξής: 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις έχουν ως εξής: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 210.799  166.049 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (60.282) (39.284) 

Συμψηφισμένο χρεωστικό υπόλοιπο 150.517 126.765 

   

   

  01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 126.765 116.636 

Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 21.057 9.886 

Χρέωση/(πίστωση) στην Κατάσταση πρόσθετου 
συνολικού εισοδήματος 

2.696 243 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 150.517 126.765 

 

9.13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται ως εξής: 

  
31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο υποχρεώσεων την 1 Ιανουαρίου 20.767 19.685 

Καθαρό έξοδο χρήσης 22.166 13.352 

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημίες) 11.233 838 

Καταβληθείσες αποζημιώσεις (3.771) (13.108) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 50.395 20.767 

 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσματα Χρήσεως: 

 31/12/2019 31/12/2018 

  31/12/2018 
(Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 
αποτελέσματα 

(Χρέωση)/ 
Πίστωση στα 
ίδια κεφάλαια 

31/12/2019 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία         

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία -  3.983 - 3.983 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 154.417 36.785 - 191.202 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Παροχές σε Εργαζομένους 6.022 3.376 2.696 12.095 

Επιχορηγήσεις (39.284) 6.100  (33.185) 

Προβλέψεις 4.419 (898) - 3.520 

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 1.191 (28.288) - (27.097) 

Σύνολο 126.765 21.057 2.696 150.517 
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Τρέχων κόστος υπηρεσίας 25.816 8.802 

Χρηματοοικονομικό κόστος 353 331 

Επίδραση περικοπής ή διακανονισμού εθελούσιας 
εξόδου 

(4.003) 4.219 

Σύνολο αναγνώρισης στα αποτελέσματα 22.166 13.352 

 
 

 

Βασικές παραδοχές αναλογιστικής μελέτης: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Επιτόκιο προεξόφλησης 1.70% 1,70% 

Ποσοστό μελλοντικής αύξησης μισθών 3,00% 3,00% 

 
 

9.14. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Αφορά σε έξοδα αποκατάστασης λατομείων. 

  31/12/2019 31/12/2018 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεως 181.522 210.150 

Πρόβλεψη στον ισολογισμό 181.522 210.150 

 

 

9.15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής 

  31/12/2019 31/12/2018 

Προκαταβολές Πελατών 895.506 551.474 

Προμηθευτές εσωτερικού 429.523 701.524 

Προμηθευτές εξωτερικού 16.562 41.834 

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 959.886 1.130.080 

Γραμμάτια πληρωτέα 1.000 2.000 

Σύνολο 2.302.477 2.426.911 

 Οι παραπάνω λογιστικές αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες αξίες αυτών. 
 

 
9.16 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Υποχρέωση Φόρου εισοδήματος  35.961 170.831 

Υποχρεώσεις λοιπών φόρων  45.882 18.864 

 Σύνολο 81.843 189.695 
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9.17. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 53.117 39.525 

Αναλογικά Μισθώματα Χρήσης Λατομείων 192.486 220.307 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.279 - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ρύθμιση 49.570  

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς φορείς 170.237 71.066 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς φορείς σε ρύθμιση 268.747  

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 37.187 9.000 

Λοιποί Πιστωτές 666 817 

Σύνολο 774.290 340.716 
 

9.18. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

  01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Πωλήσεις προϊόντων - εμπορευμάτων 6.161.521 4.537.017 

Έσοδα από υπηρεσίες 12.713 21.600 

Σύνολο 6.174.234 4.558.617 

 
 
9.19. Μερισμός Δαπανών 

Το κόστος πωληθέντων της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

  
01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 936.638 715.769 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.764.963 1.092.954 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 998.714 479.011 

Ενέργεια 119.091 90.604 

Ύδρευση 343 392 

Τηλεπικοινωνίες 3.990 555 

Ενοίκια 211.334 247.205 

Ασφάλιστρα 18.265 4.855 

Έξοδα μεταφορών 68.364 169.535 

Επισκευές και συντηρήσεις 490.405 365.677 

Ταχυδρομικά 283 137 

Λοιπά έξοδα 0 3.749 

Φόροι και τέλη 13.832 43.447 

Αποσβέσεις 343.245 198.356 

Λοιπά διάφορα έξοδα 3.941 5.328 

Σύνολο  4.973.407 3.417.574 
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Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 

  
01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 61.551 70.594 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 54.025 0 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 187.874 38.181 

Ενοίκια 155 0 

Έξοδα μεταφορών 546.908 381.741 

Ταξίδια 10.628 4.428 

Λοιπά Έξοδα 0 3.749 

Αποσβέσεις  15.255 6.891 

Λοιπά διάφορα έξοδα 31.546 29.695 

Σύνολο 907.943 535.279 

 

 

Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

  
01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 2.625 25.072 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 189.390 33.803 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0 16.262 

Ενέργεια 6.268 4.769 

Ύδρευση 18 21 

Τηλεπικοινωνίες 10.602 10.546 

Ενοίκια 291 0 

Ασφάλιστρα 9.835 826 

Μεταφορικά 68.364 5.773 

Επισκευές και συντηρήσεις 15.167 11.310 

Ταχυδρομικά 5.377 2.612 

Ταξίδια 1.181 492 

Λοιποί έξοδα 35.084 11.248 

Φόροι και τέλη 13.832 39.487 

Αποσβέσεις  22.883 9.811 

Λοιπά διάφορα έξοδα 25.217 4.922 

Σύνολο  406.134 176.953 
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9.20. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

   01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσεις 0 51.156 

Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 32.529 110.088 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 0 109 

Ενοίκια μηχανολογικού εξοπλισμού 150 450 

Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 0 600 

Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων 76 25 

Έσοδα από αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων 3.233 2.864 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 
προηγουμένων χρήσεων 

0 38.403 

Διάφορα έσοδα 55.669 71.114 

Σύνολο 91.658 274.809 

Στο κονδύλι "Διάφορα έσοδα" στης 31/12/2019 περιλαμβάνονται αξία 53.761€ που αφορά επιστροφή ειδικού φόρου 

κατανάλωσης καυσίμων. 

 

9.21. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

  01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  27.136 6.330 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0 0 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 251.859 52.224 

Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 21.813 13.215 

Ζημιές από διάθεση ενσώματων παγίων 0 2.512 

Ζημίες από Συγχώνευση εταιρειών 0 0 

Διάφορα Έξοδα 14.366 71.334 

Σύνολο 315.174 145.614 

 

 

9.22. Χρηματοοικονομικά έσοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

  01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Κέρδη από Συναλλαγματικές Διαφορές 310 - 

Σύνολο 310 - 
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9.23. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

  01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 81.275 76.031 

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών 
χρηματοδοτήσεων 

507 0 

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 305 343 

Χρηματοοικονομικό κόστος μισθώσεων 22.596 0 

Χρηματοοικονομικό κόστος λοιπών υποχρεώσεων και 

προβλέψεων 
13.085 331 

Ζημίες από Συναλλαγματικές Διαφορές 44 0 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 0 8 

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 23.134 4.467 

Σύνολο 140.946 81.180 

 

 
9.24. Φόρος εισοδήματος 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και μετά την εφαρμογή του νέου φορολογικού Νόμου 4334/2015, ο φορολογικός 

συντελεστής της χρήσης 2019 ανέρχεται σε 24%, (2018: 29%). 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

  
01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 70.398               171.472               

Φόρος εισοδήματος προηγ. χρήσεων 2.672 (88.288) 

Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης                                               (21.057) (9.886) 

Σύνολο 52.013 73.298 

 
 
Η συμφωνία του φόρου επί των αποτελεσμάτων της χρήσης έχει ως εξής: 
 

 01/01/2019 - 
31/12/2019 

01/01/2018 - 
31/12/2018 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων εισοδήματος (477.401) 476.826 

μείον/πλεόν: Προσωρινές διαφορές στα έσοδα (2.807) (3.057) 

μείον/πλεόν: Προσωρινές διαφορές στα έξοδα 84.690 37.146 

    

Προσαρμογές στο φόρο για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία 

   

Αφορολόγητα εισοδήματα 0 0 

Διαφορές στα έσοδα 0 (90.134) 

Λοιπές προσαρμογές 0 0 
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Προσαρμογές στο φόρο για έξοδα που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 

   

Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 542.732 191.833 

Διαφορές στις δαπάνες 146.111 (21.330) 

    

Συμψηφισμός ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0 0 

    

Σύνολο 293.325 591.283 

    

Φορολογικός συντελεστής 24% 29% 

Αναμενόμενη δαπάνη φόρου 70.398 171.472 

Επιδραση μεταβολής φορολογικού συντελεστή 21.856 0 

Φόροι εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων 2.672 (88.288) 

Φόρος από αναγνώριση φορολογικών ζημιών 0 0 

Φόρος προσωρινών διαφορών (42.913) (9.886) 

Πραγματική δαπάνη φόρου 52.013 73.298 

 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2013 - 2019. Την 31.12.2019 παραγράφηκε η χρήση 31.12.2013  

βάση των διατάξεων της παρ.1 άρθρου 36 Ν.4174/2013 όπως κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1208/2017. 

Έχει διενεργηθεί μερικός έλεγχος για τα έτη 2012 & 2013. 

Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι 

φόροι και πρόστιμα στην Εταιρία. Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν 

να προκύψουν κατά τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους καθώς δεν αναμένεται να είναι σημαντικά. 

 
9.25. Βασικά κέρδη/ζημίες ανά μετοχή 

 
Τα Κέρδη ανά μετοχή της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

  
01/01/2019-
31/12/2019 

01/01/2018-
31/12/2018 

Κέρδη - Ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν (537.951) 402.933 

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 96.934 74.612 

Κέρδη - Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - 

βασικά (σε €) -5,55 5,40 
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9.26. Χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρίας 

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

              

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων  

  Κονδύλια  
Ισολογισμού 

  31/12/2019   31/12/2018 

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού         

Δάνεια και απαιτήσεις   
Μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις (*)   

 
6.773 

 
 

4.422 

Σύνολο       6.773 
 

4.422 

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 
  

  
    

  
  

Δάνεια και απαιτήσεις 

  Πελάτες και λοιπές 
εμπορικές απαιτήσεις (*) 

  
516.230   1.029.183 

 Λοιπές απαιτήσεις (*)  8.056  12.696 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

  Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

   
367.689 

  
 

503.203 
          

 

Σύνολο       891.975   1.545.083 

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων    898.748   1.549.505 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   

  

  

  
  

  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο 
αποσβεσμένο κόστος 

  

Μακροπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις   

2.094.417   1.599.937 

          
 

Σύνολο       2.094.417   1.599.937 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           
 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο 
αποσβεσμένο κόστος 

  Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις (*) 

  1.406.971   1.875.437 

  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

  737.103 
  

331.716 

  Βραχυπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις 

  444.121 
  

182.357 

Σύνολο       2.588.195   2.389.510 

Σύνολο χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων   4.682.612   3.989.447 

(*) Το κονδύλι σε σχέση με εμφανιζόμενο στον Ισολογισμό, διαφέρει κατά: 

➢ τις απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται την μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών 

στοιχείων.  

➢ τις προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν 

προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά με 

στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

➢ τις προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για μελλοντική πώληση υπηρεσιών 

➢ τα προπληρωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή 

παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

➢ τις απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 
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10. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και αμοιβές μελών Διοίκησης 

Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρίας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το 

ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 1/1 - 31/12/2019 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιριών στις 31/12/2018 αναλύονται παρακάτω: 

 

  01/01/2019  - 31/12/2019     

ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

MARMOR SG SA ΜΕΤΟΧΟΣ 1.184.859 757.965 - 856.183 

ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

 5.483 - 5.483 

STONE GROUP 
EΞΟΡΥΚΤΙΚΗ E.Ε 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

 2.400  744 

ΣΥΝΟΛΑ   1.184.859 765.848 - 862.410 

 

 01/01/2018  - 31/12/2018   

ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

MARMOR SG SA ΜΕΤΟΧΟΣ 1.116.852 138274 - 511.434 

ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

- 9.675 - - 

ΣΥΝΟΛΑ  1.116.852 147.949 - 511.434 

 

Η Εταιρία στις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη εφαρμόζει τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών 

συναλλαγών (Transfer Pricing) σύμφωνα με  τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. 

 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα στελέχη Ανώτατης Διοίκησης της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν 

την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 έχουν ως εξής: 

 31.12.2019 31.12.2018 

Απαιτήσεις από μέλη της Ανώτατης Διοίκησης - - 

 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αμοιβές σε μέλη της Διοίκησης και δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη της Διοίκησης ή 

σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας (και τις οικογένειές τους). 
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11. Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

(α) Δικαστικές υποθέσεις: 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση 

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

(β) Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

Η Εταιρία δεν έχει  ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2013 - 2019. Την 31.12.2019 παραγράφηκε η χρήση 31.12.2013 

βάση των διατάξεων της παρ.1 άρθρου 36 Ν.4174/2013 όπως κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1208/2017. 

 

12. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και κόστος μισθοδοσίας 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

Άτομα  31.12.2019 31.12.2018 

Μισθωτοί 35 26 

Ημερομίσθιοι 53 50 

Σύνολο 88 76 

Η Εταιρία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά 

Αμοιβές 31.12.2019 31.12.2018 

Μισθωτοί  751.997 310.299 

Ημερομίσθιοι 827.686 571.276 

Σύνολο 1.579.683 881.575 

    
Κοινωνικές 
Επιβαρύνσεις 

31.12.2019 31.12.2018 

Μισθωτοί  201.343 82.998 

Ημερομίσθιοι 225.232 158.349 

Σύνολο 426.576 241.347 

  
 

 
Παρεπόμενες Παροχές 31.12.2019 31.12.2018 

Μισθωτοί  1.007 1.363 

Ημερομίσθιοι 1.113 2.472 

Σύνολο 2.120 3.835 

   

 31.12.2019 31.12.2018 

Μισθωτοί  954.348 394.660 

Ημερομίσθιοι 1.054.030 732.097 

Σύνολο 2.008.378 1.126.757 
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13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Δεν υπάρχουν  σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως των οικονομικών 

καταστάσεων για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί σχετική αναφορά. 

 

 

 

ΔΡΑΜΑ, 30/09/2020 

 
 

 
 
 
 
 

Ο  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 
 
 

 
ΚΑΡΑΠΟΤΟΣ Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 892926  
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α’ ΤΑΞΗΣ 

99696 

 

Ο  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 640992/2007 

O  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ. ΡΑΛΛΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 162920/2007 


