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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

«AIR CANTEEN A.E.» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας για την 3η εταιρική 

χρήση, που αφορούν την περίοδο 1/1 - 31/12/2019 και να σας ζητήσουμε να τις εγκρίνετε, αφού λάβετε 

υπ’ όψη τις παρακάτω πληροφορίες και επεξηγήσεις. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για την χρήση του 2019, εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με αυτά 

της προηγούμενης χρήσης, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των τουριστικών αφίξεων έναντι της 

περσινής χρονιάς, καθώς και της αύξησης των καταστημάτων της. Αναλυτικά τα μεγέθη εξελίχθηκαν 

ως ακολούθως: 

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 19.213.125,12 €, έναντι του ποσού των 

14.817.544,02 € της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 29,66%. 

 

Το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε στα 5.098.715,86 €, έναντι του ποσού των 4.213.156,38 € της 

προηγούμενης χρήσης, ενώ το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 33,10% και κατέληξε στο ποσό των 

14.114.409,26 €, έναντι του ποσού των 10.604.387,64 € στο 2018, ακολουθώντας την αύξηση στα 

έσοδα. 

 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ανήλθαν σε 1.123.730,65 € και 11.380.461,20 € αντίστοιχα, έναντι 

του ποσού των 688.736,40 € και 9.229.418,43 € της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 

26,07%. 

 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 

(EBITDA) παρουσίασαν αύξηση από ποσό € 1,098 εκ. στη χρήση 2018 σε € 6,156 εκ. στη χρήση 2019, 

παρουσιάζοντας έτσι μια ετήσια αύξηση σε ποσοστό +460,7%. Χωρίς την επίδραση του IFRS 16 το 

EBITDA θα είχε διαμορφωθεί σε 2,053 εκ (+87,0%).  

 

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων κατέληξαν στο ποσό των 1.139.430,52 € έναντι του ποσού των 

683.936,18 € στο 2018, σημειώνοντας και αυτά αύξηση κατά 66,60%. 
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2. Οικονομική θέση της εταιρείας 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2019 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια 

κατά την ημερομηνία αυτή, ανέρχονται στο ποσό των 1.867.398,58 €. 

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση 2019 διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

 

 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31/12/2019 31/12/2018

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.149.937,10 699.074,32

Σύνολο ενεργητικού 17.227.166,87 4.395.782,93

Πάγιο ενεργητικό 3.290.037,53 2.679.908,26

Σύνολο ενεργητικού 17.227.166,87 4.395.782,93

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Χωρίς την επίδραση του ifrs 16, θα είχαν ανέλθει σε 21,57% και 61,71% αντίστοιχα, για την τρέχουσα χρήση.

Ίδια κεφάλαια 1.867.398,58 1.011.622,41

Σύνολο υποχρεώσεων 15.359.768,29 3.384.160,52

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Χωρίς την επίδραση του ifrs 16, θα είχε ανέλθει σε 64,84% για την τρέχουσα χρήση.

Σύνολο υποχρεώσεων 15.359.768,29 3.384.160,52

Σύνολο παθητικού 17.227.166,87 4.395.782,93

Ίδια κεφάλαια 1.867.398,58 1.011.622,41

Σύνολο παθητικού 17.227.166,87 4.395.782,93

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Χωρίς την επίδραση του ifrs 16, θα είχαν ανέλθει σε 60,66% και 39,34% αντίστοιχα, για την τρέχουσα χρήση.

Ίδια κεφάλαια 1.867.398,58 1.011.622,41

Πάγιο ενεργητικό 3.290.037,53 2.679.908,26

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Χωρίς την επίδραση του ifrs 16, θα είχε ανέλθει σε 63,74% για την τρέχουσα χρήση.

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.149.937,10 699.074,32

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.220.522,61 3.101.220,08

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Χωρίς την επίδραση του ifrs 16, θα είχε ανέλθει σε 38,54% για την τρέχουσα χρήση.

= 15,93%

= 89,16%

= 10,84%

= 56,76%

= 6,68%

= 19,10%

= 12,16%

= 22,54%

= 76,99%

= 23,01%

= 37,75%

= 15,90%

= 60,97%

= 29,89%
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3. Σημαντικά γεγονότα χρήσης 2019 

Κατά την διάρκεια του 2019, η εταιρεία τοποθετήθηκε σε νέα σημεία πώλησης, ιδρύοντας νέα 

υποκαταστήματα στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδος. 

 

 

 

Κεφάλαιο κίνησης -6.070.585,51 -2.402.145,76

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.149.937,10 699.074,32

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται 

από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Χωρίς την επίδραση του ifrs 16, θα είχε ανέλθει σε -159,47% για την τρέχουσα χρήση.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31/12/2019 31/12/2018

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 1.139.430,52 683.936,18

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 19.213.125,12 14.817.544,02

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων

αποτελεσμάτων.

Χωρίς την επίδραση του ifrs 16, θα είχε ανέλθει σε 7,13% για την τρέχουσα χρήση.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων 1.139.430,52 683.936,18

Σύνολο εσόδων 19.228.432,54 14.929.444,35

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Χωρίς την επίδραση του ifrs 16, θα είχε ανέλθει σε 7,12% για την τρέχουσα χρήση.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων 1.139.430,52 683.936,18

Ίδια κεφάλαια 1.867.398,58 1.011.622,41

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Χωρίς την επίδραση του ifrs 16, θα είχε ανέλθει σε 65,29% για την τρέχουσα χρήση.

Μικτά αποτελέσματα 14.114.409,26 10.604.387,64

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 19.213.125,12 14.817.544,02

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Δεν επηρεάστηκε από την εφαρμογή του ifrs 16

= 5,93%

= 61,02%

= 73,46%

= -527,91%

= 5,93%

= 4,58%

= 67,61%

= 71,57%

= -343,62%

= 4,62%
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4. Συνθήκες της ελληνικής οικονομίας 

Το 2019 η ελληνική οικονομία παρουσίασε μικρή ανάκαμψη μετά την πολυετή οικονομική κρίση. Ο 

ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαμορφώθηκε σε 1,9%, όπως και το 2018, ενώ ο 

αντίστοιχος ρυθμός της οικονομίας της ζώνης του ευρώ επιβραδύνθηκε σε 1,2% από 1,9% το 2018.  

 

Το 2020 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο οικονομικός αντίκτυπος 

εκδηλώνεται μέσω τριών διαύλων.  

Από την πλευρά της ζήτησης, με επιβράδυνση των ελληνικών εξαγωγών, τόσο αγαθών όσο και 

υπηρεσιών (μεταφορές, ναυτιλία και τουρισμός), και της εγχώριας κατανάλωσης και των επενδύσεων. 

Από την πλευρά της προσφοράς, με διατάραξη στις διεθνείς και περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού 

ενδιάμεσων και κεφαλαιακών αγαθών, καθώς και με το κλείσιμο επιχειρήσεων για να περιοριστεί η 

πανδημία.  

Το 2019 ήταν έτος θετικών εξελίξεων για την ελληνική οικονομία, η οποία διατήρησε την αναπτυξιακή 

δυναμική της καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης 1,9%, σε αντίθεση με την ισχνή ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και η  συνεπακόλουθη 

αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, οδήγησε στην πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση 

κεφαλαίων από 1.9.2019, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Οι αποδόσεις 

των κρατικών και εταιρικών ομολόγων αποκλιμακώθηκαν σημαντικά, ενώ: (α) η αναβάθμιση του 

αξιόχρεου της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s τον Οκτώβριο του 2019 και από τον 

οίκο Fitch τον Ιανουάριο του 2020 και, (β) η έκδοση ομολόγων με πολύ χαμηλό επιτόκιο, εδραίωσαν 

περαιτέρω το θετικό οικονομικό κλίμα.   

 

Ο ρυθμός ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας για το 2019 διαμορφώθηκε  στα ίδια επίπεδα με το 2018,  

με την αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές να ανέρχεται σε 1,9%.  

 

Όλες οι συνιστώσες της ζήτησης συνέβαλαν θετικά: οι καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών (τουριστικών αλλά 

και ναυτιλιακών) αλλά και αγαθών, οι επενδύσεις (κυρίως σε μεταφορικό εξοπλισμό και κατοικίες), η 

ιδιωτική κατανάλωση (λόγω αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος) και η δημόσια 

κατανάλωση. Η εξαγωγική επίδοση της χώρας στους τομείς των υπηρεσιών αλλά και των διεθνώς 

εμπορεύσιμων αγαθών παρέμεινε ισχυρή αφού το μερίδιο των εξαγωγών στο ΑΕΠ αυξήθηκε, κυρίως 

λόγω βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε όρους σχετικών τιμών και σε όρους σχετικού 

κόστους εργασίας που έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της εγχώριας 

οικονομίας υστερεί, καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον δυσχεραίνεται από το υψηλό μη μισθολογικό 

κόστος, το φορολογικό βάρος των επιχειρήσεων, αλλά και αγκυλώσεις του θεσμικού πλαισίου.  
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Από την πλευρά της προσφοράς, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε οριακή μείωση, ενώ η 

μεταποίηση αυξήθηκε, με επιβραδυνόμενο όμως ρυθμό.  

 

Στην αγορά εργασίας, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,2% σε σχέση με το 2018 και το ποσοστό 

ανεργίας υποχώρησε σε 17,3%.  

 

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε σε 0,5% (2018: 0,8%), σαν αποτέλεσμα των μειώσεων 

στην έμμεση φορολογία και της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου.    

 

Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας κατά το 2020 περιλαμβάνουν σημαντικούς 

κινδύνους, κυρίως λόγω της πανδημίας, αλλά και συμπληρωματικά λόγω των αβεβαιοτήτων στο διεθνές 

οικονομικό περιβάλλον, των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την 

έξαρση της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης.  

 

 

Ουδείς σήμερα μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ οι επιπτώσεις της στις 

εθνικές οικονομίες θα εξαρτηθούν και από τα εθνικά και διεθνή δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα 

που λαμβάνονται, καθώς και από την πρόοδο της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας στην ανάπτυξη ενός 

αποτελεσματικού εμβολίου.  

 

5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι σημαντικότερες συναλλαγές της εταιρείας με τα 

συνδεδεμένα μέρη: 
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Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και των διευθυντικών στελεχών 

για τις χρήσεις 2019 και 2018 αντίστοιχα, αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

6. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες - Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και 

κίνδυνο ρευστότητας. Οι εξελίξεις το 2019 είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας και την βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της εταιρείας, 

τυχόν θετικές ή αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα θα επηρέαζαν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας 

και κατά συνέπεια και της εταιρείας. Τέτοιου είδους εξελίξεις δεν μπορούν να προβλεφθούν. Ωστόσο, το 

πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου από τη Διοίκηση, εστιάζει στο μη προβλέψιμο των χρηματοοικονομικών 

αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιδράσεις στις επιδόσεις της εταιρείας στο 

χρηματοοικονομικό πεδίο. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα, οι πολιτικές του 

οποίου εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει 

ΑΓΟΡΕΣ /ΕΞΟΔΑ 2019 2018

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 5.554.923,30 5.122.268,07

ΣΥΝΟΛΑ 5.554.923,30 5.122.268,07

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟΔΑ 2019 2018

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 211.760,21 223.293,61

ΣΥΝΟΛΑ 211.760,21 223.293,61

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31.12.2019 31.12.2018

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ - -

ΣΥΝΟΛΑ 0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31.12.2019 31.12.2018

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 566.750,45 353.882,84

ΣΥΝΟΛΑ 566.750,45 353.882,84

2019 2018

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης

205.514,26 189.165,58
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αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου, καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές 

όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και πιστωτικό κίνδυνο. 

 

α) Κίνδυνος αγοράς 

 

i) Κίνδυνος τιμών 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι την 31.12.2019 δεν είχε στην κατοχή της 

χρεόγραφα εισηγμένα σε χρηματιστηριακή αγορά. Η εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των 

υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την ανάλογη μεταβολή 

των τιμών πώλησης των υπηρεσιών και προϊόντων που διαθέτει.  

 

ii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι 

λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των 

επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου της εταιρείας αυξάνεται από τις δανειακές υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος 

μεταβολής των επιτοκίων στα δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο 

ταμειακών ροών. Η εταιρεία στην τρέχουσα χρήση είχε μέσο δανεισμό ποσού € 852.559,95 ο οποίος 

είχε μέσο επιτόκιο 4,44%, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση είχε μέσο δανεισμό ποσού € 683.576,83, 

ο οποίος είχε μέσο επιτόκιο δανεισμού 4,62% ετησίως και είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς 

του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της. 

 

iii) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που σχετίζεται 

με ποικίλες συναλλαγματικές θέσεις. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος απορρέει από μελλοντικές 

εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Η διοίκηση έχει 

υιοθετήσει πολιτική που απαιτεί την διαχείριση του συναλλαγματικού της κινδύνου σε σχέση με το 

λειτουργικό της νόμισμα. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές εμπορικές 

συναλλαγές και αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όταν παρατίθενται σε νόμισμα που 

διαφέρει από το λειτουργικό νόμισμα της οντότητας. Η εταιρεία ωστόσο δεν έχει σημαντικά στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται 

ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.  

 

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, τις καταθέσεις στις 

τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις για τους σημαντικούς εταιρικούς πελάτες. Εάν οι 

σημαντικοί εταιρικοί πελάτες μπορεί να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις 
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χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία δεν 

αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο λόγω των λιανικών πωλήσεων. 

 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών 

διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η 

ρευστότητα της εταιρείας παρακολουθείται από την Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: 

 

 

 

 

 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και 

την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες 

ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής 

παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Η εταιρεία κατέχει υψηλή αξιοπιστία, με 

συνεπείς καταβολές των υποχρεώσεων της, τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των 

προμηθευτών της. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων, αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει 

λάβει καμία ένδειξη ότι οι δράσεις που έχει σχεδιάσει στα πλαίσια των νέων συνθηκών δεν θα 

ολοκληρωθούν επιτυχώς, εκτιμάται ότι η εταιρεία δε θα αντιμετωπίσει θέματα χρηματοδότησης και 

ρευστότητας. 

 

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Οι στόχοι της εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης λειτουργίας της στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους 

και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση τον συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το 

καθαρό χρέος διαιρούμενο με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως 

31.12.2019 Έως 1 έτος

Από 2 έως 5 

έτη

Πάνω από 5 

έτη

Δανεισμός 21,94 - -

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 4.236.751,83 7.766.285,63 122.673,15

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.201.622,66 - -

6.438.396,43 7.766.285,63 122.673,15

31.12.2018 Έως 1 έτος

Από 2 έως 5 

έτη

Πάνω από 5 

έτη

Δανεισμός 1.350.170,36 - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.195.999,81 - -

2.546.170,17 0,00 0,00
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ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, όπως 

εμφανίζονται στον ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 

υπολογίζονται ως τα Ίδια Κεφάλαια που εμφανίζονται στον Ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. 

 

 

7. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική 

ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται 

στα ακόλουθα: 

• Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή 

συλλογή τους και την ανακύκλωση  

• Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών  

 πόρων 

• Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος  

• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 

Απαξιωμένα ή Ακατάλληλα εμπορεύματα ή προϊόντα ή πρώτες ύλες :  

Απορρίπτονται με την προβλεπόμενη υποχρεωτική διαδικασία. 

 

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο  

της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες  

 • Ενεργειακή χρήση :  

 Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ) 

• Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων :  

Η εταιρεία χρησιμοποιεί για τις δραστηριότητές της μισθωμένα αυτοκίνητα, τα οποία εκλύουν 

ατμοσφαιρικούς ρύπους. 

• Προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων : 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση  

• Διαχείριση αποβλήτων : 

2019 2018

Σύνολο δανεισμού 21,94 1.350.170,36

Μείον: Διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα -333.140,62 -220.642,60

Καθαρός δανεισμός -333.118,68 1.129.527,76

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

μετόχους 1.867.398,58 1.011.622,41

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 1.534.279,90 2.141.150,17

Συντελεστής μόχλευσης -22% 53%
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Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση  

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών :  

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Επίσης η εταιρεία έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες οι οποίες συμβάλουν στον περιορισμό της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος: 

• Ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED,  

ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται. 

• Τοποθέτηση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας κάδων ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών  

(μπαταριών) και ηλεκτρονικών συσκευών.  

• Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης του χαρτιού  

• Ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών .  

 

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση  

 

8. Εργασιακά ζητήματα 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της 

Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, 

στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές 

δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η 

προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.  

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα 

κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε 

συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 

 

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

ή και άλλων πτυχών). 

 

Η εταιρεία το 2019 απασχόλησε κατά μέσο όρο 232 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών 

και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως 

φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .  

Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 

προβλήματα. 

 

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 
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Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 

2019, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.  

Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων. 

 

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

 

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη 

προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.  

Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά ( φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ ) «πρώτων 

βοηθειών » 

Η εταιρεία διαθέτει «τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 

 

δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

 

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση 

προσόντα και χωρίς διακρίσεις. 

 

Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με «εσωτερικά», 

είτε με «εξωτερικά » σεμινάρια . 

 

Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος και της 

Διοίκησης. 

 

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες. 

 

9. Υποκαταστήματα Εταιρείας 

 

Κατά την 31.12.2019 η εταιρεία είχε τα παρακάτω υποκαταστήματα 

 

1) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ATH Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΑ 2Κ352Κ36 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  

ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΚ:19019 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ 

2) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ATH BURGAIR CANTEEN 2 G06ΕΚΤΟΣ ΣΕΓΚΕΝΔΙΕΘΝΗΣ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ BURGAIR CANTEEN ΤΚ:19019 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ 

3) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ATH AIRTH 2 M80 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΛΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΙRTH ΤΚ: 19019ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ 

4) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ATH KAYAK 2 J21 03ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΕΛΒΕΝΙΖΕΛΟΣ KAYAK ΤΚ: 19019ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ 

5) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ATH VOTSALO 2 J11 2 J11 01ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΤΣΑΛΟ ΤΚ: 19019ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ 

6) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SKG 1 14 8 1 AIRSIDE ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 14 8 

1AIRSIDE ΤΚ: 55103 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

7) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SKG EXTERNAL AREAΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ EXTERNAL 

AREA ΤΚ: 55103ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

8) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ZTH 01 0244 00 01 0206 00TRANSITΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 01 

0244 0001 0206 00 TRANSIT ΤΚ: 29100ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

9) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ZTH EXTERNAL AREAΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ EXTERNAL 

AREA ΤΚ: 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

EXTERNALAREA ΤΚ: 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

10) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ JTR 202 INTRAGATE ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 202 INTRAGATE 

ΤΚ: 84700 ΘΗΡΑ 

11) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ JTR 1103 1102 TERRACE ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 1103 

1102TERRASE ΤΚ: 84700 ΘΗΡΑ 

12) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ JTR EXTERNAL CANTEENΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

EXTERNAL CANTEEN ΤΚ: 84700 ΘΗΡΑ 

13) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ RHO M 338 HAPPY MOO ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ M 338 HAPPY 

MOO ΤΚ: 85100 ΡΟΔΟΣ 

14) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ RHO 531 532 NEW BUILDINGΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 531 532 NEW 

BUILDING ΤΚ: 85100 ΡΟΔΟΣ 

15) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ RHO 415 KIOSKΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 415 KIOSK 0ΤΚ: 85100 

ΡΟΔΟΣ 

16) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MJT 214 LANDSIDE ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 

CHECK IN 214 LANDSIDE ΤΚ: 81100ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

17) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MJT 221 AIRSIDEΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ CHECK IN 

221 AIRSIDE ΤΚ: 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

18) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ BOUGATSA CORNER ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 3 

5 C ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΚ: 55103 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

19) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ CAFE SANDWICHES SAVORY SNACKS ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 06 02 1 06 16 ΤΚ: 73100 ΧΑΝΙΑ 

20) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GREEK CUISINE FISH AND CHIPS SANDWICHES AND SAVORY 

SNACKS ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ 212 ΤΚ: 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

21) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ CAFE SANDWICHES SAVORY SNACKS ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 1302 ΤΚ: 73100 ΧΑΝΙΑ 

22) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ BEER BAR SAUSAGES SOUVLAKI ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ SCHENGEN ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ ΤΚ: 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

23) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AIR CANTEEN ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΚ: 84700 ΘΗΡΑ 

24) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ FRENCH BAKERY ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ 1321Α ΤΚ: 

85100 ΡΟΔΟΣ 

25) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GRAB AND GO (MOBILE NB) ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΚ: 

85100 ΡΟΔΟΣ 

26) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GRAB AND GO (MOBILE 1) ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΚ: 

85100 ΡΟΔΟΣ 

27) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GRAB AND GO (MOBILE 2) ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ 0 ΤΚ: 

85100 ΡΟΔΟΣ 

28) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ METROPOLITAN ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΤΩΝ ΒΔ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΑ ΤΚ: 19019 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ 

 

 

10. Μεταγενέστερα γεγονότα-Προοπτικές για το 2020 

 

Το 2019 αποτέλεσε χρονιά με έντονα χαρακτηριστικά ανάκαμψης τόσο της ελληνικής οικονομίας μετά 

από την πολύχρονη οικονομική κρίση όσο και της διεθνούς οικονομίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης διεκόπη 

από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του 2020 και οδήγησε στη λήψη πρωτοφανών 

μέτρων πρόληψης και ελέγχου αυτής με σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο της οικονομίας τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό με αρνητικό αντίκτυπο κυρίως στους κλάδους εστίασης, τουρισμού 

και μεταφορών. 

 

Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 και η κλιμακούμενη κατάστασή της από τις αρχές 

του έτους 2020, που οδήγησε σε παύση λειτουργίας των αεροδρομίων, με το κλιμακωτό κλείσιμο των 

συνόρων των κρατών από τα τέλη Μαρτίου, είχε σοβαρή επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα και 

τις ταμειακές ροές της Εταιρείας . Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και των αεροδρομίων από αρχές 

Ιουλίου οδήγησε σε μείωση της ζημιάς που υπέστη η οικονομία χωρίς όμως να έχει επανέλθει στην προ 

πανδημίας κατάσταση. 

 

Η πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισης αυτής με κυβερνητικές αποφάσεις επηρέασαν άμεσα την 

επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας με αποτέλεσμα να κλείσουν σταδιακά τα καταστήματά 

της τόσο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όσο και στα λοιπά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας με 

αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση του τζίρου της με βάση πρόσφατα στοιχεία που διαθέτει η Εταρεία. 

Η εταιρεία, με την εμφάνιση της πανδημίας έλαβε τα εξής μέτρα: 
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Διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων της και χρήση όλων των ευνοϊκών κυβερνητικών προνοιών 

στα πλαίσια της πανδημίας. 

 

Αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού κατά 90% περίπου, μεταφορά των επενδυτικών 

σχεδίων σε επόμενο χρονικό σημείο ανάλογα με την εξέλιξη της οικονομίας, διαπραγμάτευση με 

προμηθευτές για μετάθεση των πληρωμών, επαναδιαπραγμάτευση με τους παραχωρησιούχους των 

αεροδρομίων για αναπροσαρμογή των όρων των συμβάσεων και διαπραγμάτευση με πιστωτικά 

ιδρύματα για λήψη χρηματοδότησης. 

 

Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας 

αναμένονται σημαντικά μειωμένα για το έτος 2020, με αναμενόμενη ανάκαμψη από το έτος 2021 

 

Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από τις υγειονομικές αρχές και από τις κυβερνήσεις ανά τον 

κόσμο και την Ελλάδα σε συνδυασμό με την παγκόσμια προσπάθεια του ιατρικού κόσμου για την 

ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου αλλά και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων, αναμένεται να 

οδηγήσουν σύντομα σε επιστροφή της κανονικότητας. Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις 

ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.  

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα που να επηρεάζουν την τρέχουσα χρήση.  

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα 

Χρήσεως για την 3η εταιρική χρήση 2019. 

 

Άλιμος, 23 Αυγούστου 2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Κωνσταντίνος Οικονόμου  

Α.Δ.Τ. ΑΕ094618 

 

Το μέλος του ΔΣ 

 

 

 

Μαλαχιάς Λεωνίδας 

Α.Δ.Τ. ΑΜ130133 

 

Το Μέλος του Δ.Σ. 

 

 

 

Κοντογεώργης Νικόλαος 

Α.Δ.Τ. ΑΕ022200 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

«AIR CANTEEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «AIR CANTEEN ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι 

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

καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «AIR CANTEEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

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

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 

Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 

Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
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Έμφαση Θέματος 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1.1 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου 

περιγράφονται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) καθώς και τις 

εκτιμήσεις και τα σχέδια της Εταιρείας για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Στη γνώμη μας δεν 

διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

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

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 

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

η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος. 

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

της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 

τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει 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.  
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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 Εταιρείας 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 

το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 

Διοίκηση 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 

ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. 

Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία 

της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα 

η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

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

του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής με τις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 

 β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «AIR CANTEEN 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

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

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Νέα Ιωνία, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

ΜΑΝΑΚΟΣ Ι. ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 49831 

 
 

Η.Β.P. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MORISON KSI 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81 & ΒΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14231 ΑΘΗΝΑ  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 152 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 

 

 
 
 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες 

αναφέρονται στις σελίδες 21 έως 24 

Ποσά σε € Σημ. 1.1-31.12.2019 1.1-31.12.2018

Πωλήσεις 5 19.213.125,12 14.817.544,02

Κόστος Πωληθέντων 6 -5.098.715,86 -4.213.156,38

Μικτά Κέρδη 14.114.409,26 10.604.387,64

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 15.307,42 111.900,33

Έξοδα διοίκησης 8 -1.123.730,65 -688.736,40

Έξοδα διάθεσης 8 -11.380.461,20 -9.229.418,43

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 8 -17.583,25 -21.347,58

Αποτελέσματα Προ Φόρων 

Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων

1.607.941,58 776.785,56

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 56,49 39,75

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 9 -468.567,55 -89.319,48

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,00 -3.569,65

Κέρδη προ φόρων 1.139.430,52 683.936,18

Φόρος εισοδήματος 11 -271.330,23 -222.268,20

Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους 868.100,29 461.667,98

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα

Αναλογιστικές Ζημιές μετά από 

Αναβαλλόμενους Φόρους -12.324,12 -14.940,40

Συγκεντρωτικά Συνολικά 

Εισοδήματα Χρήσης 855.776,17 446.727,58

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 17,3620 9,2334

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 50.000,00 50.000,00

Αποτελέσματα Προ Φόρων 

Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 6.156.590,89 1.098.373,00

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 4.548.649,31 321.587,44
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2019 

 
 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες 

αναφέρονται στις σελίδες 21 έως 24 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019 31.12.2018

Σημ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 13 3.263.571,63 2.657.632,56

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 22 11.896.110,18 0,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14 26.465,90 22.275,70

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 15 891.082,06 1.016.800,35

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 16.077.229,77 3.696.708,61

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 215.629,65 227.150,48

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 16 161.448,12 92.011,56

Λοιπές Απαιτήσεις 17 439.718,71 159.269,68

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18 333.140,62 220.642,60

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 1.149.937,10 699.074,32

Σύνολο Ενεργητικού 17.227.166,87 4.395.782,93

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 19 500.000,00 500.000,00

Λοιπά αποθεματικά 20 31.608,96 7.329,23

Αποτελέσματα Εις Νέον 1.335.789,62 504.293,18

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.867.398,58 1.011.622,41

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 21 72.257,00 150.573,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 22 7.888.958,78 0,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία 23 178.029,90 132.367,44

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 8.139.245,68 282.940,44

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 24 1.634.872,21 842.116,97

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 21,94 1.350.170,36

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 22 4.236.751,83 0,00

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 25 330.226,89 136.288,65

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου 28 566.750,45 353.882,84

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 26 407.569,34 398.346,45

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 27 44.329,95 20.414,81

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 7.220.522,61 3.101.220,08

Σύνολο Υποχρεώσεων 15.359.768,29 3.384.160,52

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 17.227.166,87 4.395.782,93
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες 21 έως 24 
 

 

Σημ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό
Αποθεματικά Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπα 1/1/2018 500.000,00 0,00 0,00 0,00 64.894,83 564.894,83

Μεταβολές στοιχείων στην 

περίοδο - - - - (14.940,40) (14.940,40)

Εσωτερικές μεταφορές - - 7.329,23 - (7.329,23) 0,00

Διανομές στους φορείς - - - - - 0,00

Αποτελέσματα περιόδου - - - - 461.667,98 461.667,98

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων 

της 31/12/2018 500.000,00 0,00 7.329,23 0,00 504.293,18 1.011.622,41

Σημ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό
Αποθεματικά Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπα 1/1/2019 500.000,00 0,00 7.329,23 0,00 504.293,18 1.011.622,41

Μεταβολές στοιχείων στην 

περίοδο - - - - (12.324,12) (12.324,12)

Εσωτερικές μεταφορές - - 24.279,73 - (24.279,73) 0,00

Διανομές στους φορείς - - - - - 0,00

Αποτελέσματα περιόδου - - - - 868.100,29 868.100,29

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων 

της 31/12/2019 500.000,00 0,00 31.608,96 0,00 1.335.789,62 1.867.398,58
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις 

σελίδες 21 έως 24 

 

 

1.1 - 31.12.2019 1.1 - 31.12.2018

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων 1.139.430,52 683.936,18

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 0,00 0,00

Αποσβέσεις 4.548.649,31 321.587,44

Προβλέψεις 53.361,65 21.429,40

Απομειώσεις ενσώματων & άυλων πάγιων περουσιακών στοιχείων 0,00

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις 0,00

Μερίσματα

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 787,05 244,34

Αποτελέσματα χρηματοικονομικής δραστηριότητας 468.511,06 89.279,73

0,00

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 11.520,83 -111.772,70

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -224.167,30 559.816,32

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων πλήν τραπεζών 1.014.845,74 -909.847,58

0,00

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα -478.715,97 -79.109,37

Καταβεβλημένοι φόροι -151.816,16 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.382.406,73 575.563,76

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -1.155.688,71 -1.929.600,87

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 950,00 300,00

Εισπράξεις απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Τόκοι εισπραχθέντες 56,49 0,00

Μερίσματα εισπραχθέντα

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.154.682,22 -1.929.300,87

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από πώληση  Μετοχών 0,00

Εισπράξεις από δάνεια 150.000,00 2.570.000,00

Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00

Πληρωμές από μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις -3.775.226,49 0,00

Εξοφλήσεις δανείων -1.490.000,00 -1.230.000,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -5.115.226,49 1.340.000,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 112.498,02 -13.737,11

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 220.642,60 234.379,71

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 333.140,62 220.642,60
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η «AIR CANTEEN AE» είναι Ελληνική ανώνυμη εταιρεία, ιδρύθηκε στις 31/1/2017 και υπόκειται στο Ν. 

4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.  

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αλίμου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ 174-56, τηλ. 210-

9971100, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα (50) χρόνια, 

δηλαδή μέχρι το 2067. 

 

Κατά το άρθρο 3 του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρείας περιγράφεται ως εξής: 

Σκοπός της εταιρείας, είναι η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση και 

λειτουργία εστιατορίων, η εμπορία και εκμετάλλευση εξοπλισμού εστιατορίων, η διοργάνωση διαφόρων 

εκδηλώσεων catering, η δημιουργία εκπαιδευτικών δομών, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων 

που αφορούν την εγκατάσταση, οργάνωση και λειτουργία εστιατορίων, η εγκατάσταση διαμόρφωση, 

προώθηση, διεύθυνση, διαχείριση, πώληση πάσης φύσεως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήδη δραστηριοποιείται σε 6 σημεία πώλησης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, 

και σε 22 σημεία πώλησης στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδος. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 

28.08.2020 

 

2.ΛΟΓΙΣTΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους και χρήσεις. 

 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 

ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) . 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης που 

ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη 

χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που 

επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2019 καθώς και σύμφωνα με την 

αρχή του ιστορικού κόστους.  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης 
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κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών από την εταιρεία. Οι σημαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν 

αναφέρονται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου κρίθηκε σκόπιμο. Σημειώνεται ότι, παρά 

το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας, σε 

σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν 

από αυτές.  

 

2.1.1. Επίδραση COVID-19 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρουσιάζουν εύλογα την χρηματοοικονομική θέση, 

τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

Η ελληνική οικονομία το 2019 παρουσίασε ανάκαμψη μετά την μακροχρόνια οικονομική κρίση γεγονός που 

αποτυπώθηκε με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% , με αύξηση της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα 

και μείωση του κόστους χρηματοδότησης της χώρας. Ο κλάδος του τουρισμού συνέβαλε σημαντικά στην 

θετική εξέλιξη της οικονομίας παρόλο τον σχετικά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης της Ευρώπης που επηρέασε τον 

εισερχόμενο τουρισμό. 

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία αύξησε τις επενδύσεις της μέσω νέων καταστημάτων και αύξηση του τζίρου της 

κατά 30% περίπου σε σχέση με το τζίρο της χρήσης 2018 και με στόχο τη συνεχιζόμενη αύξηση της 

κερδοφορίας της η οποία επηρεάζεται τόσο από την πορεία του τουρισμού όσο και απο την επιβατική κίνηση 

γενικότερα των αεροδρομίων. Η θετική αυτή εξέλιξη διεκόπη μέσω της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-

19 που οδήγησε σε υποχρεωτική παύση, των οικονομικών δραστηριοτήτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας 

όσο και στο εξωτερικό αλλά και στη διακοπή λειτουργίας των αεροδρομίων της χώρας για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα. Η κρίση της πανδημίας είχε άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας αφού 

δραστηριοποιείται στα αεροδρόμια της χώρας όπου με την κορύφωση των κρουσμάτων και το lockdown τον 

Μάρτιο η εταιρεία προχώρησε σε σταδιακό κλέισιμο των καταστημάτων της, θέτοντας σε αναστολή εργασίας 

περίπου το 90 % του προσωπικού της ενώ η πτώση των πωλήσεων κατά τους μήνες που υπήρχε αναστολή 

των πτήσεων, άγγιξε το 90%. Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας με τα αυξημένα μέτρα προστασίας 

οδήγησε σε προσωρινή ανάκαμψη του τζίρου, ο οποίος όμως για το πρώτο οκτάμηνο του έτους παραμένει 

σημαντικά μειωμένος σε σχέση με το 2019.  

 

Η συνεχιζόμενη κρίση πανδημίας που έχει κλονίσει τις περισσότερες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας έχει οδηγήσει σε μεγάλη ύφεση την οικονομία χωρίς ακόμη να μπορεί να εκτιμηθει σε βάθος χρόνου 

καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως τη δυνατότητα περιορισμού της εξάπλωσης του ιου, τα 

μέτρα στήριξης της κυβέρνησης , τη συναίνεση της ΕΕ για κοινή αντιμετώπιση της ύφεσης, καθώς και την 

πορεία της επιβατικής κίνησης των αεροδρομίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  
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Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί και αξιολογεί συνεχώς τις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, προβαίνει στην εκτίμηση των κινδύνων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε 

να εξασφαλίσει τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Τέτοια μέτρα είναι τα ακόλουθα: 

 

• Αναστολή των επενδυτικών της σχεδίων με στόχο τον περιορισμό ταμειακών εκροών. 

• Χρήση ολων των ευνοϊκών κυβερνητικών προνοιών για μείωση του λειτουργικού της κόστους, 

μετάθεση εξόφλησης των φορολογικών και ασφαλιστικών της υποχρεώσεων, βάση νομοθετικών 

αποφάσεων 

• Διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές για ρύθμιση των υποχρεώσεων της σε μεταγενέστερο χρόνο 

• Επαναδιαπραγμάτευση με τους παραχωρησιούχους των αεροδρομίων και αναπροσαρμογή των 

βασικών όρων με στόχο την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και μείωση ταμειακών εκροών. 

• Διαπραγματεύσεις με τράπεζες για χορήγηση δανείου με εγγύηση Δημοσίου, για κάλυψη κεφαλαίου 

κίνησης. 

• Εκπόνηση 5ετούς επιχειρηματικόυ σχεδίου με στοχευμένες κινήσεις σε σκοπό την ανάκαμψη της 

κερδοφορίας και μείωση του λειτουργικού κόστους.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μέτρα σε συνδυασμό με την ασφάλεια που προσδίδει το γεγονός ότι την 

εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας έχει ο βασικός της μέτοχος «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΕΒΕ» , ότι η εταιρεία δεν έχει 

δανειακές υποχρεώσεις ενώ τόσο η εταιρεία όσο και ο Όμιλος «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» έχουν πρόσβαση σε γραμμές 

χρηματοδότησης από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την υγιή οικονομική κατάσταση της εταιρείας 

καθώς και τα μέτρα στήριξης της πολιτείας , η Διοίκηση εκτιμά ότι εταιρεία θα ανταπεξέλθει στις ταμειακές 

της ανάγκες και στη δυνατότητα να συνεχίσει τη λειτουργία της. Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από 

τις υγειονομικές αρχές και από τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο και την Ελλάδα σε συνδυασμό με την 

παγκόσμια προσπάθεια του ιατρικού κόσμου για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου αλλά και πιο 

αποτελεσματικών φαρμάκων, αναμένεται να οδηγήσουν σύντομα σε επιστροφή της κανονικότητας. Η 

Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.  

 

 

2.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 

01/01/2019 ή μεταγενέστερα. 

 

 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η Εταιρεία εφάρμοσε το νέο Πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη 

αναδρομική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας την σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο 

έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής, χωρίς αναδιατύπωση της 

συγκριτικής πληροφόρησης. Ως εκ τούτου, τα συγκριτικά στοιχεία στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης 

Δεκεμβρίου 2018 δεν έχουν επαναδιατυπωθεί και παρουσιάζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από το 

ΔΛΠ 17.  

Η Εταιρεία έχει διάφορες συμβάσεις μίσθωσης για καταστήματα εστίασης σε αεροδρόμια της χώρας καθώς 

και μεταφορικά μέσα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών. Συνήθως, οι συμβάσεις μίσθωσης 

γίνονται για προκαθορισμένη διάρκεια, ενώ μπορεί να έχουν επιλογές επέκτασης ή λήξης της σύμβασης. Η 

διάρκεια μίσθωσης κάθε συμβολαίου διαπραγματεύεται μεμονωμένα και μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους 

και προϋποθέσεις από τα υπόλοιπα συμβόλαια. Μέχρι το 2018, οι μισθώσεις ταξινομούνταν ως 

χρηματοδοτικές ή ως λειτουργικές 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 προσδιορίζεται κατά την έναρξη της μίσθωσης. Κάθε μίσθωμα 

επιμεριζόταν μεταξύ της υποχρέωσης και των τόκων. Η Εταιρεία δεν είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις. 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. Η Εταιρία παρουσιάζει τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, στο 

λογαριασμό «Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης».  

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία χρησιμοποίησε τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις 

που επιτρέπονται από το πρότυπο: 

-Χρήση ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

-Χρήση του λογιστικού χειρισμού των λειτουργικών μισθώσεων για μισθώσεις που έχουν διάρκεια μικρότερή 

των 12 μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

-Εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής. 

-Χρήση μεταγενέστερης γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας των μισθώσεων των οποίων η σύμβαση 

περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λήξης της σύμβασης. 

- Επιπλέον σε συμβάσεις με μεταβλητό ενοίκιο αλλά με Ελάχιστο Εγγυημένο Ενοίκιο (ΕΕΕ), έγινε χρήση του 

ΕΕΕ για τον υπολογισμό της αναγνώρισης του παγίου σε χρήση. 

Η επίδραση των προσαρμογών στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας από την εφαρμογή του νέου Προτύπου 
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ΔΠΧΑ 16 ≪Μισθώσεις≫ αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα.  

 

 

 

 

Οι κατηγορίες παγίων με τις οποίες σχετίζονται τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών 

στοιχείων του ενεργητικού παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 22 

Από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία αναγνώρισε αποσβέσεις και χρηματοοικονομικά έξοδα αντί για 

έξοδα από μισθώσεις. Για την ετήσια περίοδο που έληξε την 31/12/2019 η Εταιρεία αναγνώρισε € 

4.004.826,92 αποσβέσεις και € 328.307,40 χρηματοοικονομικά έξοδα. Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για την ετήσια περίοδο που έληξε 

την 31/12/2019 έχουν επηρεαστεί θετικά κατά € 4.103.533,90 ενώ τα κέρδη προ φόρων έχουν επηρεαστεί 

αρνητικά κατά € 229.600,43 .  

 

ΕΔΔΠΧΠ 23 «Ασαφής μεταχείριση του Φόρου Εισοδήματος»  

Η διερμηνεία προσδιορίζει το φορολογητέο κέρδος (φορολογητέα ζημιά), τις φορολογικές βάσεις, τις 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, τους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους και φορολογικούς 

συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική μεταχείριση του φόρου εισοδήματος βάσει του 

ΔΛΠ 12 (Φόρος Εισοδήματος). Η διερμηνεία προβλέπει ότι μια οικονομική οντότητα οφείλει να αξιολογεί 

την πιθανότητα η αρμόδια φορολογική αρχή να αποδεχθεί τον υιοθετημένο ή προτεινόμενο από την οντότητα 

λογιστικό χειρισμό ενός φορολογικού θέματος (ή μιας ομάδας θεμάτων) στη δήλωση φόρου εισοδήματος. 

Εάν η οικονομική οντότητα εκτιμήσει ότι ένας συγκεκριμένος φορολογικός χειρισμός είναι το πιθανότερο να 

γίνει αποδεκτός από τις φορολογικές αρχές, τότε καθορίζει τη φορολογική επίδραση αυτού σύμφωνα με τον 

χειρισμό που έχει ήδη επιλεχθεί. Εάν η οικονομική οντότητα εκτιμήσει ότι η συγκεκριμένη φορολογική 

μεταχείριση, συνοδεύεται από υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με την αποδοχή της από την αρμόδια φορολογική 

αρχή, τότε οφείλει να χρησιμοποιήσει το πιθανότερο ποσό ή την αναμενόμενη αξία για τον προσδιορισμό της 

φορολογικής επίδρασης. Η παραπάνω απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στη μέθοδο που παρέχει καλύτερες 

Συνολικές υποχρεώσεις μισθώσεων την 1η Ιανουαρίου 2019 9.453.209,67

Μείον: Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 0,00

Σύνολο Δικαιωμάτων Χρήσης Παγίων που αναγνωρίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2019 9.453.209,67

Μέσο σταθμικό προεξοφλητικό επιτόκιο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 4,44%

Αποτίμηση στην παρούσα αξία  την 1.1.2019 9.453.209,67

Πλέον: Υποχρεώσεις  από χρηματοδοτικές μισθώσεις την  31.12.2018 0,00

Υποχρεώσεις μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν την 1η Ινουαρίου 2019 9.453.209,67

Μακροπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 5.981.502,51

Βραχυπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 3.471.707,16

Συνολικές υποχρεώσεις μισθώσεων την 1η Ιανουαρίου 2019 9.453.209,67



AIR CANTEEN Α.E. 

Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

                                                           Σελίδα 30 από 58 
 

προβλέψεις για την επίλυση της αβεβαιότητας. Η διερμηνεία δεν έχει σημαντική επίδραση στην 

χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.  

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων 

παροχών»  

Οι αλλαγές του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του 

προγράμματος καθορισμένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο 

καθαρός τόκος για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς να προσδιορίζονται βάσει επικαιροποιημένων 

αναλογιστικών παραδοχών. Επιπλέον έχουν συμπεριληφθεί προσαρμογές στο πρότυπο που αποσαφηνίζουν 

το αντίκτυπο τυχόν μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος στα προαπαιτούμενα για το 

ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στην 

χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.  

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και Κοινοπραξίες»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

για μακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεμένες ή κοινοπραξίες, που αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης 

στη συνδεδεμένη ή κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Οι αλλαγές 

περιγράφονται λεπτομερώς στο κείμενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στην 

χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.  

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2017 

του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017.  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω, υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχύ από την 

01.01.2019 και περιγράφουν αλλαγές σε τρία πρότυπα.  

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» & ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»  

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο 

επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, οφείλει να προβεί σε επανεκτίμηση της προηγούμενης 

συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια 

οικονομική οντότητα αποκτά τον από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν 

οφείλει να προβεί σε επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή. 

 

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα οφείλει να αναγνωρίσει τις φορολογικές επιπτώσεις 

της διανομής μερίσματος στα αποτελέσματα, στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το 

πού έχει αρχικώς αναγνωριστεί η συναλλαγή ή το γεγονός το οποίο δημιούργησε τα διανεμητέα κέρδη που 

προκάλεσαν τη διανομή μερίσματος.  
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ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού»  

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν μέρος δανείου παραμένει σε εκκρεμότητα αφού το συναρτώμενο 

με αυτό στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιμο προς πώληση ή προς τη χρήση για την οποία προορίζεται, το σε 

εκκρεμότητα ποσό του δανείου συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό δανεισμό της οντότητας.  

 

 

Τροποποιήσεις εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 

2020  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) με ισχύ από την 01.01.2020.  

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8: «Ορισμός της σημαντικότητας»  

Οι τροποποιήσεις στοχεύουν στην ευθυγράμμιση του ορισμού της «σημαντικότητας» σε όλο το εύρος των 

προτύπων ενώ παρέχουν διευκρινήσεις επί συγκεκριμένων πτυχών του ορισμού. Ο νέος ορισμός προσδιορίζει 

ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί πως η παράλειψη, η 

απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδομένων της θα επηρεάσει την οικονομική πληροφόρηση που παρέχει η 

οντότητα και κατά συνέπεια τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων αυτής». 

Επιπροσθέτως, η οικονομική οντότητα οφείλει να εκτιμήσει κατά πόσον κάθε παρεχόμενη πληροφορία, είτε 

μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, είναι σημαντική εντός του συνολικού πλαισίου των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην 

χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας ενώ τίθενται σε ισχύ για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 με δικαίωμα πρόωρης 

εφαρμογής αυτών.  

 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: «Μεταρρύθμιση επιτοκίων αναφοράς»  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν ένα πρώτο πλαίσιο για την ομαλή μετάβαση από έναν υφιστάμενο δείκτη 

αναφοράς επιτοκίου (IBOR) σε ένα εναλλακτικό επιτόκιο για οντότητες που εφαρμόζουν τις απαιτήσεις 

λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 ή του ΔΛΠ 39, οι οποίες απαιτούν την ανάλυση των αναμενόμενων 

μελλοντικών γεγονότων με τη χρήση ενός επιτοκίου αναφοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις 

συμπεριλαμβάνουν προσαρμογές του ΔΠΧΑ 7 (Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις) σχετικά με τις 

πρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει από τη 

μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην 

χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας, ενώ τίθενται σε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, με δικαίωμα πρόωρης εφαρμογής αυτών. 
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ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» - (εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2018)  

Τον Οκτώβριο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις 

σχετικά τον ορισμό της «Επιχείρησης» (τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 3).  

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της 

φύσης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν ώστε να διαχωριστεί η απόκτηση μια 

επιχείρησης από αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧA 3 τίθενται σε ισχύ 

από την 01.01.2020 και εφαρμόζονται σε συναλλαγές που αφορούν συνενώσεις επιχειρήσεων και αποκτήσεις 

περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, 

κατά συνέπεια, οι οντότητες δεν χρειάζεται να επανεξετάσουν αντίστοιχες συναλλαγές που συνέβησαν σε 

προηγούμενες περιόδους. Η πρόωρη εφαρμογή της τροποποίησης επιτρέπεται και οφείλει να γνωστοποιείται. 

Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς 

τους ή στο κόστος αντικαταστάσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις σωρευμένες 

αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων. 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή αγοράς 

συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και 

οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος, ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό 

χρήση του. Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα 

προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, 

συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες 

αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της 

πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης.  

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

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

ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, 

οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 4-5 έτη 

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα 10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 
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2.3 Μισθώσεις – Δικαιώματα χρήσης 

 

Για κάθε νέα σύμβαση που συνάπτεται την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, ο Όμιλος αξιολογεί εάν η σύμβαση 

είναι, ή εμπεριέχει μίσθωση. Μία μίσθωση είναι ή εμπεριέχει μίσθωση, εάν η σύμβαση αυτή εκχωρεί το 

δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωρισμένου στοιχείου του ενεργητικού για μία χρονική περίοδο και 

έναντι ορισμένου ανταλλάγματος. 

 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

μίσθωσης. Οι μισθώσεις παγίων όπου ο η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές 

της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου 

στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Στις περιπτώσεις συμβάσεων όπου προβλέπεται 

Ελάχιστο Εγγυημένο Ενοίκιο (ΕΕΕ) και μεταβλητό μίσθωμα, για την αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης 

του παγίου λήφθηκε υπόψη η ΕΕΕ. Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά 

στο κόστος μειωμένο κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Μετά την 

αρχική αναγνώριση, τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποσβένονται στη διάρκειας της 

σύμβασης μίσθωσής του και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υφίστανται σχετικές 

ενδείξεις. 

 

Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες 

υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το 

μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των μισθωμάτων χρησιμοποιείται το επιτόκιο επιπρόσθετου 

δανεισμού Το επιτόκιο αυτό αντιπροσωπεύει το κόστος που θα όφειλε να καταβάλει ο μισθωτής για να 

δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο ενεργητικού με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, και συνθήκες με το μισθωμένο στοιχείο σε ένα παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. 

 

Η επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 αναφέρεται στη σημείωση 2.1.2 
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2.3. Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Λογισμικά προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την 

απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως 

κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού.  

Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων με την μέθοδο 

της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής των λογισμικών προγραμμάτων είναι μέχρι 8 έτη. 

 

2.4. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Με εξαίρεση της υπεραξίας η οποία ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τα στοιχεία 

ενεργητικού, τα οποία έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην 

είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 

ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία 

ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και 

της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη 

γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου. 

Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος 

της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός 

περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το 

ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, 

γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 

2.5. Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης τους αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά 

το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του 

σταθμικού μέσου όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων. 

 

2.6. Εμπορικές απαιτήσεις 
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Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη 

για μείωση της αξίας τους. 

Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την 

παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των 

μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό 

επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή 

όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται 

με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

 

2.7. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

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

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

 

2.8. Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

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

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται 

στα αποτελέσματα.  

 

2.9.  Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα αποδοτέο στην 

έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. Όταν η Εταιρεία 

αγοράζει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της, το τίμημα συν οποιουδήποτε προσαυξημένου εξωτερικού 

κόστους πλην των εισοδηματικών φόρων, αφαιρείται από το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ως ίδιες μετοχές 

έως ότου αυτές ακυρωθούν. Όπου τέτοιες (ίδιες) μετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται μεταγενέστερα, 

οποιοδήποτε λαμβανόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται στο μετοχικό κεφάλαιο. 

 

2.10. Δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο είναι η εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα 

έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. 

Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού, βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου.  
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Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωμα 

να αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό στον ισολογισμό και στις επενδυτικές 

δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. 

 

2.11. Μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και 

τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία 

µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης µε την πραγματική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου 

ή, αν είναι χαμηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα 

χρεώνονται κατευθείαν στα αποτελέσματα χρήσεως. Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται 

βάσει της ωφέλιμης ζωής αυτών. Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους 

κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές 

μισθώσεις. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα χρήσεως σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

2.12. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 

φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.  

Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου 

εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε και καταχωρείται 

απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους 

πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι 

εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους 

φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους 

με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα 

βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των 

φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. 

 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 
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ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή 

δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί 

σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς 

προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής 

που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις 

προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με 

εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι 

πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές 

στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν 

ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 

έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

2.13. Διανομή μερισμάτων 

Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

 

2.14. Παροχές στο προσωπικό 

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

απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία 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). Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) με βάση το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές 

στους εργαζόμενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική μέθοδο 

αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (projected unit credit method). 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 καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
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συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η εταιρεία δεν έχει 

ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους εργαζομένους της. 

 

2.15. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα 

παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η 

υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος 

κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην 

περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός 

και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες 

απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

2.16. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι επενδύσεις ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση και δάνεια και απαιτήσεις . Η ταξινόμηση εξαρτάται 

από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  

Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε 

κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Χρηματοοικονομικό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται με σκοπό να πωληθεί 

σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης 

περιλαμβάνονται στην κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθμιση κινδύνων. 

Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας 

του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης 

αυτών. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 

μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 

στον ισολογισμό. 

 

(γ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
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Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 

αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες.  

Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να 

τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. Οι αγορές και οι πωλήσεις επενδύσεων 

αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται 

να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον 

των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναγνωρίζονται 

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές 

από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους 

και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται μεταγενέστερα σε 

κόστος μείον κόστος απομείωσης καθώς τα εργαλεία ιδίων κεφαλαίων δεν μπορούν να αποτιμηθούν με 

ακρίβεια. Δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. Πραγματοποιηθέντα και εξ αποτιμήσεων κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από μεταβολή στην 

εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων» 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην περίοδο που ανακύπτουν. Τα κέρδη ή ζημιές εξ αποτιμήσεως που 

προκύπτουν από την μεταβολή στην εύλογη αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα προς 

πώληση καταχωρούνται απ' ευθείας στην καθαρή θέση.  

Όταν επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση πωληθούν ή απομειωθούν η συσσωρευμένη μεταβολή στην εύλογη 

αξία τους μεταφέρεται στα αποτελέσματα σαν κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες 

αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 

συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών που εξειδικεύονται να 

απεικονίζουν τις πραγματικές συνθήκες του εκδότη. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν 

υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση.  

Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια 

ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 

κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων 

που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

 

2.17. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 
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Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. 

Κέρδη από πώληση στοιχείων ενεργητικού: Τα συγκεκριμένα κέρδη (για παράδειγμα τα κέρδη από την 

πώληση παγίων της εταιρείας), λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξης της πώλησης. 

Τα εκάστοτε ποσά συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» 

 Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα. Οι πληρωµές που 

πραγματοποιούνται για χρηματοδοτικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα μόνο ως προς 

το μέρος που αφορά σε τόκο, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε 

δεδουλευμένη βάση. 

 

2.18. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 

επιχειρηματικών τομέων. 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.  

 

2.19. Στρογγυλοποιήσεις 

Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των σημειώσεων και των Οικονομικών Καταστάσεων οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

 

3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

3.1 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και 

κίνδυνο ρευστότητας. Οι εξελίξεις το 2019 είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και 

την βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της εταιρείας, τυχόν θετικές ή αρνητικές 

εξελίξεις στην Ελλάδα θα επηρέαζαν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας και κατά συνέπεια και της 

εταιρείας. Τέτοιου είδους εξελίξεις δεν μπορούν να προβλεφθούν. Ωστόσο, το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου 

από τη Διοίκηση, εστιάζει στο μη προβλέψιμο των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιδράσεις στις επιδόσεις της εταιρείας στο χρηματοοικονομικό πεδίο. Η 

διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα, οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου, 

καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου 

και πιστωτικό κίνδυνο. 

α) Κίνδυνος αγοράς  

i) Κίνδυνος τιμών 
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Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι την 31.12.2019 δεν είχε στην κατοχή της 

χρεόγραφα εισηγμένα σε χρηματιστηριακή αγορά. Η εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των 

υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την ανάλογη μεταβολή των 

τιμών πώλησης των υπηρεσιών και προϊόντων που διαθέτει. 

  

ii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές 

ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος 

επιτοκίου της εταιρείας αυξάνεται από τις δανειακές υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων στα 

δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Η εταιρεία κατά την 

31.12.2019 είχε δανεισμό συνολικού ποσού € 21,94 κατά συνέπεια δεν υφίσταται η κίνδυνος αυτός. 

 

iii) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που σχετίζεται με 

ποικίλες συναλλαγματικές θέσεις. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος απορρέει από μελλοντικές εμπορικές 

συναλλαγές και αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Η διοίκηση έχει υιοθετήσει πολιτική 

που απαιτεί την διαχείριση του συναλλαγματικού της κινδύνου σε σχέση με το λειτουργικό της νόμισμα. Ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού όταν παρατίθενται σε νόμισμα που διαφέρει από το λειτουργικό νόμισμα της 

οντότητας. Η εταιρεία ωστόσο δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα 

διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά 

με τα στοιχεία αυτά.  

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, τις καταθέσεις στις 

τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις για τους σημαντικούς εταιρικούς πελάτες. Εάν οι σημαντικοί 

εταιρικοί πελάτες μπορεί να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται 

στη διαχείριση του συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο 

λόγω λιανικών πωλήσεων. 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και 

την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η ρευστότητα της εταιρείας 

παρακολουθείται από την Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση με 

τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: 
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Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την 

ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες 

ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής 

παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Η εταιρεία κατέχει υψηλή αξιοπιστία, με συνεπείς 

καταβολές των υποχρεώσεων της, τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών της. Υπό το 

πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων, αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι οι 

δράσεις που έχει σχεδιάσει (και που αναλύονται ανωτέρω στη σημ. 2.1) δεν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, 

εκτιμάται ότι η εταιρεία δεν θα αντιμετωπίσει θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας εντός των επόμενων 

12 μηνών. 

 

3.2 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Οι στόχοι της εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 

λειτουργίας της στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και να διατηρήσει 

ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται 

με βάση τον συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με τα 

συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός 

(συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό) μείον 

τα χρηματικά διαθέσιμα. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα Ίδια Κεφάλαια που 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. 

 

3.3 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς χρηματαγορές (όπως 

οι εμπορικές συναλλαγές και διαθέσιμοι για πώληση τίτλοι), είναι βασισμένη στις τιμές αγοράς που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν 

διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και 

παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

31.12.2018 Έως 1 έτος

Από 2 έως 5 

έτη

Πάνω από 5 

έτη

Δανεισμός 1.350.170,36 - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.195.999,81 - -

2.546.170,17 0,00 0,00

31.12.2019 Έως 1 έτος

Από 2 έως 5 

έτη

Πάνω από 5 

έτη

Δανεισμός 21,94 - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.201.622,66 - -

2.201.644,60 0,00 0,00



AIR CANTEEN Α.E. 

Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

                                                           Σελίδα 43 από 58 
 

Τιμές αγοράς ή τιμές διαπραγματευτών για παρόμοια στοιχεία χρησιμοποιούνται για το μακροχρόνιο 

δανεισμό. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό της αξίας των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για 

επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές 

αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις 

υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών που προκύπτουν από 

συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο, το οποίο είναι διαθέσιμο για την εταιρεία για 

τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

 

 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

  

 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον 

σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του 

ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και 

εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία 

έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία 

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

γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

4.1 Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές 

γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες 

που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για την εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή 

περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά 

με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, 

βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες 

μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας 

σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις 

της Διοίκησης καταγράφονται στη σημείωση 2 «Βασικές λογιστικές αρχές», όπου αναφέρονται οι λογιστικές 

πολιτικές που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία. 
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4.2 Φόροι εισοδήματος 

H Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελληνική επικράτεια. Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται 

για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος, καθώς και για τον καθορισμό των προβλέψεων 

για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής 

καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η 

Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις 

του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των 

υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο 

εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά 

έχουν καθορισθεί. 

 

4.3 Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει 

γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε κίνδυνο μεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού 

κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης 

ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι 

η απαίτηση είναι επισφαλής. Στην παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται οι απαιτήσεις από τις συνδεδεμένες 

εταιρείες, καθώς εκτιμάται ότι δεν συντρέχει κίνδυνος μη είσπραξης των απαιτήσεων από τέτοιους πελάτες. 

  

4.4 Ενδεχόμενα γεγονότα 

Η εταιρεία 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 

Εταιρείας, την 31 Δεκεμβρίου 2019. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 

σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία 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 μία αύξηση ή μία 

μείωση των επίδικων απαιτήσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
  
 

5. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  
 

 
 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της εταιρείας προέρχεται από τις λιανικές πωλήσεις των 

καταστημάτων της εταιρείας, ενώ ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από τις χονδρικές πωλήσεις και τις 

υπηρεσίες. 

 

  

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, αφορά αποκλειστικά το κόστος 

απόκτησης των προϊόντων που πούλησε η εταιρεία και ανέρχεται σε € 5.098.715,86 έναντι €4.213.156,38 

στην προηγούμενη χρήση. 

 
 

7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

Η Εταιρεία στη παρούσα χρήση απασχόλησε κατά μέσο όρο προσωπικό, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 
 

 
 
 

 

2019 2018

Λιανικό εμπόριο 18.764.732,32 14.456.698,50

Χονδρικό εμπόριο 64.121,56 153.736,26

Λοιπές υπηρεσίες 384.271,24 207.109,26

Σύνολο Πωλήσεων 19.213.125,12 14.817.544,02

2019 2018

Άτομα:
Μόνιμης απασχολήσεως 232 179

Ανάλυση κόστους αμοιβών 

Έξοδα μισθοδοσίας 3.521.998,75 2.727.189,53

Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού 43.985,29 28.428,23

Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 836.157,55 682.901,27
Συνολικό κόστος 4.402.141,59 3.438.519,03
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8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

Τα λειτουργικά έξοδα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 
 

 
 

 

2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 

 

 
 
 

3. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 441.067,82 368.356,27

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 148.201,80 71.685,06

Παροχές τρίτων 149.879,33 92.265,43

Φόροι & τέλη 13.328,67 17.845,24

Διάφορά έξοδα 94.487,36 127.083,21

Αποσβέσεις 276.765,67 11.501,19

Σύνολο 1.123.730,65 688.736,40

2019 2018

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.024.269,55 3.111.732,31

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 324.904,65 331.261,39

Παροχές τρίτων 2.449.322,63 5.214.934,70

Φόροι & τέλη 22.725,83 4.934,50

Διάφορά έξοδα 287.354,90 256.469,28

Αποσβέσεις 4.271.883,64 310.086,25

Σύνολο 11.380.461,20 9.229.418,43

2019 2018

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.008,72 481,41

Λοιπά έξοδα 14.401,70 20.089,90

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.172,83 776,27

Σύνολο 17.583,25 21.347,58
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9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 
 
 

10. ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Το ποσό που εμφανίζεται στις απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων προέρχεται από επισφαλείς εμπορικές 

και λοιπές απαιτήσεις από προηγούμενες χρήσεις. 

 
 

11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν υπολογιστεί χρησιμοποιώντας 

φορολογικό συντελεστή 24%, ο οποίος εφαρμόζεται στις περιόδους που θα διακανονιστούν ή θα ανακτηθούν 

οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, και συμψηφίζονται μεταξύ τους, όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νόμιμο δικαίωμα για το συμψηφισμό φορολογικών απαιτήσεων φόρου έναντι φορολογικών 

υποχρεώσεων και όταν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος σχετίζεται με την ίδια φορολογική αρχή. 

 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος για την Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 

αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 
 

Η συμφωνία του αποτελέσματος προ φόρων με το φόρο εισοδήματος που εμφανίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

2019 2018

Προμήθειες πιστωτικών καρτών και λοιπά 

τραπεζικά έξοδα -48.547,45 -41.203,82

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών -53.899,65 -16.496,13

Τόκοι δανείων -37.813,05 -31.619,53

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 56,49 39,75

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων -328.307,40 0,00

Σύνολο -468.511,06 -89.279,73

2019 2018

Φόρος εισοδήματος -345.754,40 -102.869,79

Αναβαλλόμενοι φόροι (έξοδο) /  έσοδο 74.424,17 -119.398,41

Σύνολο φόρου εισοδήματος και αναβαλλόμενων φόρων -271.330,23 -222.268,20
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Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Από τη χρήση 2011 και έπειτα, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

που οι οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το ΚΝ 2190/1920, υποχρεούνται 

να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και 

στην παράγραφο 65α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από 

τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν 

ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία 

«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την 

υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο μέχρι το τέλος του 10ου μήνα μετά το τέλος 

της διαχειριστικής χρήσης. Ο φορολογικός έλεγχος για την εταιρεία για την χρήση 2019 ήδη διενεργείται από 

την HBP Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές. Η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

12. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προκύπτουν από τις αναγνωρισμένες φορολογικές ζημίες που 

μπορεί να συμψηφίσει η εταιρεία στην επόμενη πενταετία και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή 

φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύει κατά τα επόμενα πέντε έτη. Με 31.12.2018 και 31.12.2019 δεν 

υφίσταται φορολογική απαίτηση 

 
 

13. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας παρουσιάζουν κίνηση κατά την περίοδο 1.1-

31.12.2019 ως ακολούθως: 

2019 2018

Αποτέλεσμα προ φόρων 1.139.431 683.936

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά 99.282 82.508

Φορολογητέο αποτέλεσμα 1.238.712 766.444

Συντελεστής Φ.Ε. 24% 29%

Αναλογούν φόρος εισοδήματος 297.291 222.269

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών στον αναβαλλόμενο φόρο -25.961 0

Στρογγυλοποιήσεις 0 0

Σύνολο τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος. 271.330 222.269
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14. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά λογισμικά προγράμματα και παρουσιάζουν 

κίνηση ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2018

Κόστος

Κατά την 01.01.2018 148.244,51 6.877,39 35,89 938.225,06 1.093.382,85

Προσθήκες 2018 811.966,13 1.533,96 9.400,00 1.103.094,05 1.925.994,14

Εκποιήσεις 2018 -680,42 -680,42

Σύνολο κατά την 31.12.2018 960.210,64 8.411,35 9.435,89 2.040.638,69 3.018.696,57

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 01.01.2018 8.294,36 229,24 2,39 39.455,66 47.981,65

Αποσβέσεις 2018 71.043,09 779,79 876,09 240.519,48 313.218,45

Εκποιήσεις 2018 -136,09 -136,09

Σύνολο κατά την 31.12.2018 79.337,45 1.009,03 878,48 279.839,05 361.064,01

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.12.2018 880.873,19 7.402,32 8.557,41 1.760.799,64 2.657.632,56

ΣύνολοΚτίρια Μηχανήματα

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

Λοιπός 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2019

Κόστος

Κατά την 01.01.2019 960.210,64 8.411,35 9.435,89 2.040.638,69 3.018.696,57

Προσθήκες 2019 714.244,25 2.195,00 0,00 425.407,46 1.141.846,71

Εκποιήσεις 2019 -1.899,99 -1.899,99

Σύνολο κατά την 31.12.2019 1.674.454,89 10.606,35 9.435,89 2.464.146,16 4.158.643,29

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 01.01.2019 79.337,45 1.009,03 878,48 279.839,05 361.064,01

Αποσβέσεις 2019 209.630,65 3.066,80 1.748,59 319.724,55 534.170,59

Εκποιήσεις 2019 -162,94 -162,94

Σύνολο κατά την 31.12.2019 288.968,10 4.075,83 2.627,07 599.400,66 895.071,66

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.12.2019 1.385.486,79 6.530,52 6.808,82 1.864.745,50 3.263.571,63

ΣύνολοΚτίρια Μηχανήματα

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

Λοιπός 
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15. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις κυρίως για τα ακίνητα που μισθώνει η εταιρεία 

και αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2018

Κόστος 

Κατά την 1.1.18 30.334,53

Προσθήκες περιόδου 2018 3.606,74

Εκποιήσεις περιόδου 2018 0,00

Σύνολο κατά την 31.12.18 33.941,27

Αποσβέσεις

Κατά την 1.1.18 3.296,56

Αποσβέσεις περιόδου 2018 8.369,01

Εκποιήσεις περιόδου 2018 0,00

Σύνολο κατά την 31.12.18 11.665,57

Αναπόσβεστη αξία 31.12.18 22.275,70

2019

Κόστος 

Κατά την 1.1.19 33.941,27

Προσθήκες περιόδου 2019 13.842,00

Εκποιήσεις περιόδου 2019 0,00

Σύνολο κατά την 31.12.19 47.783,27

Αποσβέσεις

Κατά την 1.1.19 11.665,57

Αποσβέσεις περιόδου 2019 9.651,80

Εκποιήσεις περιόδου 2019 0,00

Σύνολο κατά την 31.12.19 21.317,37

Αναπόσβεστη αξία 31.12.19 26.465,90

2019 2018

Εγγυήσεις αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος 871.978,65 1.001.943,55

Εγγυήσεις περιφερειακών αεροδρομίων 4.144,20 4.144,20

Εγγυήσεις αυτοκινήτων 3.359,21 2.932,60

Λοιπές εγγυήσεις 11.600,00 7.780,00

Σύνολο 891.082,06 1.016.800,35
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16. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους.  

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η λογιστική αξία των απαιτήσεων όπως αναφέρονται ανωτέρω.  

 

 
 

17. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

  

31.12.2019 31.12.2018

Πελάτες 99.664,09 46.891,47

Πιστωτικές κάρτες 6.898,02 4.319,28

Voucher 54.886,01 40.800,81

161.448,12 92.011,56

Μείον : Προβλέψεις 0,00 0,00

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 161.448,12 92.011,56

2019 2018

Πάγιο ταμείο καταστημάτων 57.910,01 57.230,01

Προσωπικό - λ/μοι προς απόδοση 200,00 449,28

Έξοδα επόμενων χρήσεων 15.007,16 5.309,73

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 55.786,15 4.263,95

Προκαταβολές σε προμηθευτές 44.049,36 31.212,08

Απαίτηση από ΦΠΑ 263.196,38 57.232,61

Επίδικες απαιτήσεις 7.139,30 7.139,30

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 2,37

443.288,36 162.839,33

Μείον : Προβλέψεις -3.569,65 -3.569,65

Σύνολο 439.718,71 159.269,68
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18. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι: 

 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 

καταθέσεων τραπεζών. Η λογιστική αξία των ταμειακών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

 

19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € εκάστης και 

είναι πλήρως κατεβλημένο. 

 

20. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα 

κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο 

του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η 

διανομή του τακτικού αποθεματικού. Το τακτικό κατά την 31.12.2019 ανέρχεται σε € 31.608,96 (2018: € 

7.329,23) 

 

 

21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν υπολογιστεί χρησιμοποιώντας 

φορολογικό συντελεστή 24%, ο οποίος εφαρμόζεται στις περιόδους που θα διακανονιστούν ή θα ανακτηθούν 

οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, και συμψηφίζονται μεταξύ τους, όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νόμιμο δικαίωμα για το συμψηφισμό φορολογικών απαιτήσεων φόρου έναντι φορολογικών 

υποχρεώσεων και όταν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος σχετίζεται με την ίδια φορολογική αρχή. 

 
 

2019 2018

Ταμείο 30.386,34 22.650,86

Καταθέσεις όψεως 302.754,28 197.991,74

Σύνολο 333.140,62 220.642,60

Υπόλοιπο έναρξης Κίνηση Περιόδου Υπόλοιπο λήξης

1.1.2018 31.12.2018

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 91.237,00 97.723,00 188.960,00

Πρόβλεψη αποζημ. προσωπικού -30.243,00 -8.144,00 -38.387,00

Σύνολο Αναβ/νων φορ. Υποχρ. 60.994,00 89.579,00 150.573,00
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22. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

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

δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης. Η Εταιρία παρουσιάζει τα 

δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, στο λογαριασμό “Περιουσιακά στοιχεία 

με δικαίωμα χρήσης”. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που αναγνώρισε η Εταιρεία την 1η 

Ιανουαρίου 2019 στην κατηγορία “Κτίρια” αφορούν εμπορικές μισθώσεις ακινήτων για τη λειτουργία 

καταστημάτων εστίασης στα αεροδρόμια της χώρας. Η κατηγορία “Μεταφορικά Μέσα” περιλαμβάνει 

μισθωμένα αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών. Η επίδραση της εφαρμογής του 

IFRS 16 παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 2.1.2 

 

 

α)Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης για την Εταιρεία κατά την 31.12.2019 αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Υπόλοιπο έναρξης Κίνηση Περιόδου Υπόλοιπο λήξης

1.1.2019 31.12.2019

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 188.960,00 -17.591,00 171.369,00

Δικαίωμα Χρήσης Παγιών 0,00 -56.385,00 -56.385,00

Πρόβλεψη αποζημ. προσωπικού -38.387,00 -4.340,00 -42.727,00

Σύνολο Αναβ/νων φορ. Υποχρ. 150.573,00 -78.316,00 72.257,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2019

Περιουσιακά στοιχεία με 

δικαίωμα χρήσης

Κόστος

Κατά την 01.01.2019 9.375.258,43 77.951,24 9.453.209,67

Προσθήκες 2019 6.415.688,17 32.039,27 6.447.727,44

Μειώσεις 2019 0,00

Σύνολο κατά την 31.12.2019 15.790.946,60 109.990,51 15.900.937,11

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 01.01.2019 0,00

Αποσβέσεις 2019 3.971.965,82 32.861,11 4.004.826,93

Μειώσεις 2019 0,00

Σύνολο κατά την 31.12.2019 3.971.965,82 32.861,11 4.004.826,93

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.12.2019 11.818.980,78 77.129,40 11.896.110,18

ΣύνολοΚτίρια

Μεταφορικά 

μέσα
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β) Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Οι υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2019 αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Παρατίθεται πίνακας μελλοντικών πληρωμών των υποχρεώσεων από λειτουργικές μισθώσεις: 

 

 

 

Οι μεταβολές των υποχρεώσεων από λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής: 

 

 

 

23. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα για την μελλοντική καταβολή 

παροχών ανάλογα με τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετρείται και απεικονίζεται με βάση το 

αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.  

Οι εκτιμήσεις για τις υποχρεώσεις των καθορισμένων παροχών της εταιρείας σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 

υπολογίστηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών. 

Η κίνηση της υποχρέωσης στον επισυναπτόμενο ισολογισμό της εταιρείας για τη χρήση 2019 και χρήση 2018, 

έχει ως ακολούθως: 

2019

Υποχρέωση από λειτουργικές μισθώσεις 12.125.710,62

Μείον: Βραχυπρόθεσμο τμήμα -4.236.751,83

7.888.958,79

2019

Έως ένα χρόνο 4.236.751,83

Μετά ένα χρόνο και ως πέντε χρόνια 7.887.765,85

Πάνω από πέντε χρόνια 1.192,94

Σύνολο 12.125.710,62

2019

1η Ιανουαρίου 0,00

1η εφαρμογή ΔΠΧΑ 16 9.453.209,67

Αποπληρωμές -4.103.533,89

Προσθήκες/(Διακοπές) 6.447.727,44

Χρηματοοικονομικό έξοδο λειτουργικών μισθώσεων 328.307,40

31η Δεκεμβρίου 12.125.710,62
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Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι ακόλουθοι: 

Ετήσια αύξηση μισθών: 1,75% 

Επιτόκιο προεξόφλησης: 1,30% 

Πληθωρισμός : 1,75% 

 

24. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των προμηθευτών προσεγγίζει την εύλογη αξία. 

 

 

25. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

 
 
 

2019 2018

Υποχρέωση έναρξης χρήσης 132.367,44 104.285,32

(Έσοδα) / Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση λοιπών 

συνολικών εσόδων 16.215,95 21.042,81

(Έσοδα) / Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 29.446,51 7.039,31

Υποχρέωση κατά την λήξη της χρήσης 178.029,90 132.367,44

2019 2018

Προμηθευτές 1.623.832,34 842.116,97

Λοιπές Υποχρεώσεις 11.039,87 0,00

Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00

Σύνολο 1.634.872,21 842.116,97

2019 2018

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 27.598,13 22.483,62

Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 2.977,73 3.953,75

Φόρος εισοδήματος 294.355,01 102.869,79

Δημοτικός φόρος 2.883,83 3.145,62

Φόρος αμοιβών εργολάβων 1.483,66 3.541,50

Λοιποί φόροι - τέλη 928,53 294,37

Σύνολο 330.226,89 136.288,65
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26. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2019 αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
 

27. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Το ποσό των δεδουλευμένων εξόδων 2019 και 2018 αναλύεται ως ακολούθως:  

 

 

28. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ 
 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω:  

 

 
 

 

2019 2018

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 201.730,92 197.359,87

Λοιπές υποχρεώσεις 561,61 8.491,77

Προκαταβολές πελατών 350,16 2,56

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 204.926,65 192.492,25

Σύνολο 407.569,34 398.346,45

2019 2018

Τηλεφωνία 2.085,51 2.904,14

Ηλεκτρισμός 0,00 16.943,13

Ύδρευση 610,00 502,54

Έξοδα μελετών 18.500,00 0,00

Έξοδα καθαριότητας 22.669,44 0,00

Λοιπά 465,00 65,00

Σύνολο 44.329,95 20.414,81

ΑΓΟΡΕΣ /ΕΞΟΔΑ 2019 2018

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 5.554.923,30 5.122.268,07

ΣΥΝΟΛΑ 5.554.923,30 5.122.268,07

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟΔΑ 2019 2018

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 211.760,21 223.293,61

ΣΥΝΟΛΑ 211.760,21 223.293,61

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31.12.2019 31.12.2018

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 566.750,45 353.882,84

ΣΥΝΟΛΑ 566.750,45 353.882,84
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Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι οποίες να προβλέπουν 

την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης ή τερματισμού της θητείας τους. 

 

29. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  

 

α) Βασικά κέρδη ανά μετοχή 

 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους με τον 

μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών, συμπεριλαμβάνοντας τις μετοχές που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της  

χρήσης. Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής: 

 
 

30. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

a) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2019. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2017 - 2019 

 

β) Κεφαλαιακές δεσμεύσεις 
 

Την 31.12.2019 η εταιρεία δεν είχε δεσμεύσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού. 

Οι εγγυητικές επιστολές της εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2019 αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

2019 2018

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης

205.514,26 189.165,58

2019 2018

Καθαρές (Ζημιές) / Κέρδη χρήσης 868.100 461.668

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 50.000 50.000

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 17,3620 9,2334

2019 2018

METROPOLITAN 120.000,00 120.000,00

Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος 0,00 30.000,00

ERGON 388.905,50 0,00

FRAPORT 2.942.710,00 1.815.670,00

Σύνολο 3.451.615,50 1.965.670,00

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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Η εταιρεία έχει λάβει εγγύηση ποσού 5.000.000 € από τον κύριο μέτοχο, εκ των οποίων ποσό 3.500.000 € 

λήφθηκε για κάλυψη των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών και ποσό 1.500.000 € για κάλυψη του τραπεζικού 

δανεισμού, ενώ έχει και συμβατικές υποχρεώσεις προς τη μητρική εταιρεία ύψους 497.353 €  ως εγγύηση για 

την καλή εκτέλεση συμβάσεων. 

 

31. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

1. Η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του 2020 οδήγησε στη λήψη πρωτοφανών μέτρων 

πρόληψης και ελέγχου αυτής με σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο της οικονομίας τόσο στο εσωτερικό της 

χώρας όσο και στο εξωτερικό με αρνητικό αντίκτυπο κυρίως στους κλάδους εστίασης, τουρισμού και 

μεταφορών. 

Η πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισης αυτής με κυβερνητικές αποφάσεις επηρέασαν άμεσα την 

επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρεία με αποτέλεσμα να κλείσουν σταδιακά τα καταστήματά της τόσο 

στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όσο και στα λοιπά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας με αποτέλεσμα τη 

σημαντική μείωση του τζίρου της σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Λόγω του 

κινδύνου επανεμφάνισης δεύτερου κύματος της πανδημίας COVID- 19 και την δυσμενή επίδρασή της στις 

αερομεταφορές, η εταιρεία εξακολουθεί να δραστηριοποιείται με περιορισμένο αριθμό καταστημάτων της 

(σημ.2.1). Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται τόσο από τις υγειονομικές αρχές όσο και από τις 

κυβερνήσεις ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα σε συνδιασμό με την παγκόσμια προσπάθεια του ιατρικού 

κόσμου για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου αλλά και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων, 

αναμένεται να οδηγήσουν σύντομα σε επιστροφή της κανονικότητας. Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις 

εξελίξεις ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.  

 

Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, τα οποία να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

Άλιμος, 23.08.2020  

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Οικονόμου  

Α.Δ.Τ. ΑΕ094618 

 

Το μέλος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Κοντογεώργης Νικόλαος 

Α.Δ.Τ. ΑΕ022200 

Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου 

 

 

 

 

Τζανίδης Στέφανος 

 Α.Δ.Τ. ΑΚ138647 

 


