
AIR CANTEEN Α.E. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 

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

   
                                                           Σελίδα 1 από 64 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AIR CANTEEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

 
 
 
 
 

 

Α.Φ.Μ. 800799211, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 141275501000 

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 8, 17456 ΑΛΙΜΟΣ 
 
 
 
 
 

 
  



AIR CANTEEN Α.E. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 

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

 

                                                           Σελίδα 2 από 64 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AIR CANTEEN 

A.E.» ......................................................................................................................................................... 3 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ .........................................21 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων .....................................................21 
Γνώμη ......................................................................................................................................................21 
Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων .............................................................22 
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ...................................................22 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων ........................................................................23 
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου .....................................................................................23 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.....................................................................................25 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ............................................................................28 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ .....................................................................................................29 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ...............................................................................................................30 
2.ΛΟΓΙΣTΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .........................................................................................................................30 
3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ..................................................................44 
4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ...................................................47 
5. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ...........................................................................48 
6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ .................................................................................................................49 
7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ...........................................................................................49 
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ .....................................................................................................................50 
9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ .............................................................................51 
10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.................................................................................................................51 
11. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................52 
12. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ..................................................................................................53 
13. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .............................................................................54 
14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ..................................................................................................................................54 
15. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ..................................................................55 
16. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ....................................................................................................................55 
17. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ................................................................................56 
18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ................................................................................................................56 
19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ..............................................................................................................................56 
20. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ................................................................56 
21.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ..................................................................57 
22.  ΠΕΡΙΟΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ....................................................................57 
23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ...............59 
24.  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .........................................................................60 
25. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ...........................................................................61 
26. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ...........................................................................61 
27. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ .............................................................................................61 
28. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ....................................................................62 
29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ .....................................................................................................................................................62 
29. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .................................................................63 
30. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ................................................................63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AIR CANTEEN Α.E. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 

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

 

                                                           Σελίδα 3 από 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 2020 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας για την 4η εταιρική 

χρήση, που αφορούν την περίοδο 1/1 - 31/12/2020 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 2020 εμφανίζονται σημαντικά μειωμένα  σε 

σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης, γεγονός που οφείλεται στην ραγδαία εξάπλωση  της 

πανδημίας COVID 19 . Αναλυτικά τα μεγέθη εξελίχθηκαν ως ακολούθως: 

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 7.739.498 €, έναντι του ποσού των 19.213.125 

€ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 60%. 

 

Το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε στα 2.015.680 €, έναντι του ποσού των 5.098.716 € της 

προηγούμενης χρήσης, ενώ το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 59 % και κατέληξε στο ποσό των 5.723.818 

€, έναντι του ποσού των 14.114.409 €  στο 2019, ακολουθώντας τη μείωση στα έσοδα. 

 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ανήλθαν σε 9.721.793 € έναντι του ποσού των 12.504.192 € 

σημειώνοντας μείωση 22% σε σχέση με την προηγούμενη χρήσης. 

 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 

(EBITDA) παρουσίασαν μείωση από ποσό 6.156.591 € στη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σε ποσό 

3.984.052 € στη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, παρουσιάζοντας έτσι μια ετήσια μείωση σε ποσοστό 

35%.  

 

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων κατέληξαν σε ζημίες ποσού 1.818.935 € έναντι κερδών ποσού 

των 1.139.431 € στο 2019,  
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2. Οικονομική θέση της εταιρείας 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2020 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια 

κατά την ημερομηνία αυτή, ανέρχονται στο ποσό των 98.755 €. 

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης             

                  

    31/12/2020       31/12/2019     

                  

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό   2.383.010 = 16,32% 
  

1.149.937 = 6,68% 

Σύνολο ενεργητικού   14.597.656   17.227.167 

                  

    31/12/2020       31/12/2019     

         

Πάγιο ενεργητικό   4.194.095 
= 28,73% 

  3.263.572 
= 18,94% 

Σύνολο ενεργητικού   14.597.656   17.227.167 

                  

                  

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

                  

    31/12/2020       31/12/2019     

         

Ίδια κεφάλαια   98.755 
= 0,68% 

  1.867.399 
= 12,16% 

Σύνολο υποχρεώσεων   14.498.900   15.359.768 

                  

                  

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της 

Εταιρείας.         

                  

    31/12/2020       31/12/2019     

         

Σύνολο υποχρεώσεων   14.498.900 
= 99,32% 

  15.359.768 
= 89,16% 

Σύνολο παθητικού   14.597.656   17.227.167 

                  

    31/12/2020       31/12/2019     

         

Ίδια κεφάλαια   98.755 
= 0,68% 

  1.867.399 
= 10,84% 

Σύνολο παθητικού   14.597.656   17.227.167 

                  

                  

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της 

εταιρείας.         

                  

    31/12/2020       31/12/2019     

         

Ίδια κεφάλαια   98.755 
= 2,35% 

  1.867.399 
= 57,22% 

Πάγιο ενεργητικό   4.194.095   3.263.572 
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Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

 

    31/12/2020       31/12/2019     

                  

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό   2.383.010 
= 53,11% 

  
1.149.937 

= 15,93% 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις   4.486.554 
  

7.220.523 

                  

                  

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

του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού.                 

                  

    31/12/2020       31/12/2019     

         

Κεφάλαιο κίνησης   -2.103.544 

= -88,27% 

  -6.070.586 

= 
-

527,91% 
Κυκλοφορούν 

ενεργητικό   2.383.010 
  

1.149.937 

                  

                  

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).   

                  

                  

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και 

αποδοτικότητας             

    31/12/2020       31/12/2019     

                  

Καθαρά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως   -1.818.935 
= -24,50% 

  
1.139.431 

= 6,05% 
Πωλήσεις αποθεμάτων 

& υπηρεσιών   

7.422.814 
  

18.828.854 

                  

                  

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

ανόργανων 

αποτελεσμάτων.                 

                  

    31/12/2020       31/12/2019     

         

Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσεως προ φόρων   -1.818.935 = -23,5% 
  

1.139.431 = 5,93% 

Σύνολο εσόδων   7.739.498   19.213.125 

                  

                  

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

                   

    31/12/2020       31/12/2019     

         

Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσεως προ φόρων   -1.818.935 
= 

-

1841,9% 
  

1.139.431 
= 61,02% 
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Ίδια κεφάλαια   98.755   1.867.399 

                  

                  

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας.     

   

   31/12/2020       31/12/2019     

                  

Μικτά αποτελέσματα   5.723.818 

= 76,9% 

  14.114.409 

= 74,96% Πωλήσεις αποθεμάτων 

& υπηρεσιών   

7.442.200 
  

18.828.854 

                  

                  

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

  

 

3. Σημαντικά γεγονότα χρήσης 2020 

Κατά την διάρκεια του 2020, η εταιρεία τοποθετήθηκε σε νέα σημεία πώλησης, ιδρύοντας νέα 

υποκαταστήματα στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδος  

4. Συνθήκες της ελληνικής οικονομίας  

 

Το 2021 σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας COVID-19 και τη σταδιακή μετάβαση σε μια 

νέα πραγματικότητα. Η έναρξη του μαζικού εμβολιασμού υπήρξε ορόσημο στην παγκόσμια 

προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η διασπορά της νόσου και να επιλυθεί η υγειονομική κρίση. Η 

επιτάχυνση των εμβολιασμών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την προοδευτική εξασθένηση της 

πανδημίας και την επαναδραστηριοποίηση των οικονομιών.  

 

Η πανδημία συνεχίζει να θέτει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια 

υγεία και την εκκίνηση της ανάκαμψης. Ποικίλοι παράγοντες παρατείνουν την αβεβαιότητα, 

διαμορφώνουν αρνητικές προσδοκίες, διαταράσσουν την οικονομική δραστηριότητα και καθυστερούν 

την ανάκαμψη. Συγκεκριμένα: α) η δυσκολία ελέγχου της πανδημίας, β) ο φόβος των μεταλλαγμένων 

στελεχών και γ) οι καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολίων και στην προγραμματισμένη 

διεξαγωγή των εθνικών εμβολιασμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταθέτουν την έναρξη της ανάκαμψης.  

 

Παρ’ όλα αυτά, η ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης και η επαύξηση των δημοσιονομικών μέτρων 

στήριξης από τις μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού μέσου 

ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU), σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ευνοϊκών 

χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ενισχύουν τις προσδοκίες για στέρεη ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.  
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Το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020 αποτέλεσε ιστορικό σημείο καμπής για την παγκόσμια 

οικονομία. Οι χώρες κλυδωνίστηκαν από μια διπλή, απρόσμενη και οξεία κρίση, υγειονομική και 

οικονομική. Αξίες, δικαιώματα και σταθερές δοκιμάστηκαν. Βεβαιότητες σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας των κοινωνιών και των οικονομιών, καθώς και με τον τρόπο άσκησης οικονομικής 

πολιτικής, αναθεωρήθηκαν. Η παγκόσμια κοινωνία υπέστη βαρύτατες ανθρώπινες απώλειες. Ήρθε 

αντιμέτωπη με τη χειρότερη, εν καιρώ ειρήνης, ύφεση των τελευταίων 100 ετών, καθώς το παγκόσμιο 

ΑΕΠ εκτιμάται ότι κατέγραψε ιστορική πτώση 3,5%.  

 

Το τέλος της πανδημίας θα διαμορφώσει μια νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Αναδύεται 

ένας νέος κόσμος, κατ’ εξοχήν ψηφιακός, στον οποίο η γνώση, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία 

και η καινοτομία θα αποτελέσουν τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ευημερίας. Ενισχύεται η 

πίστη στην αναγκαιότητα της παγκόσμιας αλληλεγγύης και συνεργασίας για τη βελτίωση της 

συλλογικής ανθεκτικότητας σε συμμετρικές διαταραχές. Επιβεβαιώνεται η ανάγκη άμεσης 

αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

για την ασφαλή συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση.  

 

Κορυφαία ζητήματα που θα απασχολήσουν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινότητα στη 

μεταπανδημική περίοδο είναι: α) η αύξηση πτωχεύσεων επιχειρήσεων, β) η συνακόλουθη αύξηση της 

ανεργίας, παράλληλα με την κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, ως επί το πλείστον χαμηλής 

εξειδίκευσης, εξαιτίας της επιτάχυνσης του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης και γ) η αύξηση της 

φτώχειας και οι διευρυνόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες τόσο μεταξύ χωρών όσο και 

μεταξύ νοικοκυριών εντός των χωρών. Εξάλλου, ο τρόπος διαχείρισης του διογκούμενου λόγω 

πανδημίας ιδιωτικού και δημόσιου χρέους σε παγκόσμια κλίμακα είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει 

σοβαρά τους ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής τα επόμενα έτη. Εξίσου σημαντικά ζητήματα είναι η 

θωράκιση των συστημάτων δημόσιας υγείας και η διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την 

αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και των προκλήσεων που συνεπάγεται 

η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Τα μείζονα αυτά προβλήματα απαιτούν την αποτελεσματική 

συνεργασία των κυβερνήσεων σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης της 

φορολογικής πολιτικής) και κλιματικής αλλαγής, αλλά και επιστημονική συνεργασία για την προστασία 

της δημόσιας υγείας και την προώθηση της έρευνας για την αντιμετώπιση των πανδημιών. 

 

Επί του παρόντος, νέα εργαλεία οικονομικής πολιτικής και νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί 

χρησιμοποιούνται για την ανάσχεση των απωλειών. Σε επίπεδο ΕΕ, η συντονισμένη ανταπόκριση με 

αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των περιορισμών στην παροχή κρατικών 

ενισχύσεων και εγγυήσεων για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων, αλλά κυρίως η πρωτοβουλία, για πρώτη 

φορά, των ηγετών της ΕΕ για τη χρηματοδότηση, μέσω κοινής έκδοσης χρέους, του προγράμματος 

ανοικοδόμησης της Ευρώπης, διαμορφώνουν κατάλληλες συνθήκες για την αναθεώρηση του 
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συνολικού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ σε ρεαλιστικότερη και πιο ευέλικτη 

κατεύθυνση, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο.  

 

Η εμπειρία από τη διαχείριση της πανδημικής κρίσης μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για κάποιας 

μορφής μόνιμη δυνατότητα κοινής δημοσιονομικής στήριξης, όπως η αξιοποίηση μελλοντικά της 

κοινής έκδοσης ομολόγων ως εργαλείου χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων, καθώς και για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής διαρθρωτικών πολιτικών. Πρωτίστως όμως η κρίση της πανδημίας 

αναδεικνύει την ανάγκη μεταρρύθμισης του υπό αναστολή Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: α) την απλοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε να γίνουν 

περισσότερο ευέλικτοι, ρεαλιστικοί και εύχρηστοι, και β) την ενίσχυση της εφαρμογής αξιόπιστων 

αντικυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των αυτόματων σταθεροποιητών 

και με μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Η συζήτηση για την αναθεώρηση 

των δημοσιονομικών κανόνων δεν θα είναι εύκολη. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι, ώστε 

να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των αγορών, και να μη χρειάζονται πολύπλοκες και χρονοβόρες 

διαδικασίες αλλαγής των ευρωπαϊκών συνθηκών, παρά μόνο πολιτική στήριξη σε επίπεδο ηγετών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Αύξηση της αβεβαιότητας και ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα  

 

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη το φθινόπωρο του 2020 κατέστησε αναγκαία την εκ νέου 

εφαρμογή περιοριστικών μέτρων. Κατά συνέπεια, διακόπηκε η ανάκτηση των οικονομικών απωλειών 

που είχε διαφανεί κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020. Η οικονομία της ευρωζώνης κατέγραψε, σε τριμηνιαία 

βάση, ήπια πτώση κατά το δ΄ τρίμηνο, πολύ μικρότερη από την προβλεπόμενη. Ωστόσο, σε ετήσια βάση 

συρρικνώθηκε κατά 4,9% το δ΄ τρίμηνο του 2020 και κατά 6,6% στο σύνολο του έτους.  

 

Καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των απωλειών κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας είχε λήψη 

λιγότερο αυστηρών περιοριστικών μέτρων, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών, 

την ανάπτυξη της βιομηχανίας,  τη ανάκαμψη της διεθνούς ζήτησης και η βαθμιαία λειτουργική 

προσαρμογή της οικονομίας στις έκτακτες συνθήκες. Η παράταση και κυρίως η αυστηροποίηση των 

περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος το α΄ τρίμηνο του 2021 αναμένεται 

να οδηγήσουν εκ νέου σε πτώση, μέτρια όμως, της οικονομικής δραστηριότητας.  

 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, η πανδημία σημείωσε περιοδικές αναζωπυρώσεις και οδήγησε από τις αρχές 

Νοεμβρίου 2020 σε νέο γύρο περιοριστικών μέτρων, τα οποίατέθηκαν σε αυστηρή   ισχύ στα μέσα 

Φεβρουαρίου και ξανά στις αρχές Μαρτίου 2021. Τα νέα περιοριστικά μέτρα είναι σαφώς ηπιότερα, 

όπως προκύπτει από τη μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών και τη λειτουργία της βιομηχανίας και 

των κατασκευών. Έχουν όμως μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα 
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σχετικά με τη δυναμική της πανδημίας και την πρόοδο των εμβολιασμών διεθνώς, τροφοδοτούν την 

οικονομική αβεβαιότητα και καθυστερούν την ανάκαμψη.  

 

Εκτιμάται ωστόσο ότι η ανάκαμψη της οικονομίας, θα ισχυροποιηθεί από το δεύτερο εξάμηνο και θα 

συνεχιστεί το 2022. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των πρόσφατων μακροοικονομικών προβολών της 

ΕΚΤ (Μάρτιος 2021), προβλέπεται ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ, μετά από συρρίκνωση 6,6% 

το 2020, θα μεγεθυνθεί με ρυθμό 4,0% και 4,1% το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. Η εκτίμηση αυτή 

τελεί υπό τέσσερις σημαντικές προϋποθέσεις: α) την επιτάχυνση των εθνικών εμβολιασμών, β) τη 

συνακόλουθη άρση των περιορισμών και των απαγορεύσεων, γ) τη διατήρηση της επεκτατικής 

κατεύθυνσης των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών και δ) τη διασφάλιση ευνοϊκών 

χρηματοπιστωτικών συνθηκών, καθώς και την έγκαιρη ενεργοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού 

μέσου ανάκαμψης NGEU.  

 

Η επαναβεβαίωση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, αλλά και ο 

ευέλικτος χαρακτήρας της ώστε να μην αποκλείεται από τα οφέλη αυτής της πολιτικής καμία χώρα-

μέλος, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για όλες τις χώρες, τις επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά. Η ανακοίνωση στις 11 Μαρτίου 2021 ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του έκτακτου 

προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας (PEPP) θα συνεχιστούν, και μάλιστα με σημαντικά 

υψηλότερο ρυθμό, διατηρεί το κόστος δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα.  

 

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης NGEU και κυρίως ο νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός 

μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προσφέρουν σε όλα τα κράτη-μέλη ικανό 

δημοσιονομικό χώρο όχι μόνο για ταχύτερη ανάκτηση των απωλειών, αλλά και για ανθεκτικότερη 

ανάπτυξη μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, της μετάβασης στην πράσινη οικονομία και της 

εφαρμογής διαρθρωτικών πολιτικών. Το NGEU λειτουργεί έμμεσα ως μηχανισμός δημοσιονομικών 

μεταβιβάσεων, καθώς οι χώρες των οποίων οι οικονομίες πλήττονται βαρύτερα θα ωφεληθούν 

περισσότερο από το σύνολο των επιχορηγήσεων και δανείων.  

 

Εντούτοις, η επιστροφή στην ανάπτυξη προβλέπεται να είναι ανομοιογενής μεταξύ χωρών και κλάδων 

παραγωγής. Αν και η πανδημία έπληξε οριζόντια όλες τις οικονομίες και όλους τους κλάδους 

παραγωγής, ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος είναι διαφορετικός, καθώς ο τομέας των 

υπηρεσιών πλήττεται σφοδρότερα από τα περιοριστικά μέτρα και την καθίζηση της ζήτησης, σε 

σύγκριση με άλλους τομείς, όπως π.χ. η βιομηχανία.  

Επιπρόσθετα, η ανάγκη προστασίας από την πανδημία επιτάχυνε την εμφάνιση νέων τάσεων στην 

καταναλωτική συμπεριφορά και στη ζήτηση, αλλά και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. Η τηλεργασία, η τηλεδιάσκεψη, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ζωντανή μετάδοση, η εξ 

αποστάσεως διδασκαλία, αποτελούν παραδείγματα της αυξημένης διείσδυσης των νέων τεχνολογιών 
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στις οικονομικές και κοινωνικές δομές. Η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε επίσης την τάση της 

ηλεκτρονικής παγκοσμιοποίησης (e-globalisation), με δυνατότητα ανάπτυξης εταιριών λογισμικού σε 

παγκόσμια κλίμακα χωρίς συγκεκριμένη γεωγραφική εγκατάσταση.  

 

Με δεδομένες αυτές τις νέες τάσεις, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων χρειάζεται επειγόντως να 

προσαρμοστούν στα νέα είδη της ζήτησης και στους νέους τρόπους λειτουργίας και άσκησης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η έλλειψη πρόσβασης ή η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία και στην 

οικονομία της γνώσης, καθυστερήσεις, αστοχίες πολιτικής ή ακόμη και απροθυμία προσαρμογής είναι 

δυνατόν να οδηγήσουν σε βραδεία και ασθενέστερη ανάπτυξη και να διευρύνουν τις ανισότητες τόσο 

μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ κλάδων παραγωγής.  

 

Η ελληνική οικονομία, ως οικονομία κυρίως υπηρεσιών με μεγάλη συμμετοχή του τουρισμού και του 

λιανικού εμπορίου, επλήγη βαρύτερα σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ από τους κραδασμούς στην 

εξωτερική και εγχώρια ζήτηση. Το 2020 η ύφεση ανήλθε σε 8,2%. Εντούτοις, παρά τις βαρύτατες 

απώλειες, έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και ικανότητα λειτουργικής προσαρμογής στις νέες συνθήκες.   

 

Κρίσιμη παράμετρος υπήρξε η έγκαιρη και αποτελεσματική άσκηση από την ελληνική κυβέρνηση της 

αναγκαίας αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής με λήψη μέτρων πρωτοφανούς μεγέθους και 

εύρους, ύψους 11,2% του ΑΕΠ, για τη διαφύλαξη της απασχόλησης, την προστασία της 

επιχειρηματικότητας και την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Σε συνδυασμό μάλιστα με την πιστωτική 

επέκταση, τα μέτρα αναστολής πληρωμής δανείων για τους πληττόμενους οφειλέτες και άλλες 

διευκολύνσεις, τα έκτακτα μέτρα πολιτικής, αν και είχαν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, άμβλυναν 

τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την απασχόληση, δημιούργησαν θετικές 

προσδοκίες και μετρίασαν την πολύ υψηλή αβεβαιότητα. Στόχος της πολιτικής ήταν να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος μετατροπής μιας προσωρινής ύφεσης σε μακροχρόνια οικονομική κρίση. Τελικό αποτέλεσμα 

ήταν η καταγραφή ποσοστού ύφεσης σημαντικά μικρότερου έναντι των προβλέψεων από εγχώριους 

και διεθνείς φορείς.  

 

Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2021 

 

To β΄ τρίμηνο του 2021 παρουσίασε θετικό και ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Ωστόσο, επικρατεί ακόμα η αβεβαιότητα εξαιτίας των κινδύνων που συνδέονται με την εξέλιξη των 

επιδημιολογικών δεδομένων και τη δυνατότητα άμεσης άρσης πολλών περιοριστικών και 

απαγορευτικών μέτρων.  

 

Η ταχύτητα με την οποία θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία εξαρτάται από τρεις βασικούς 

παράγοντες:  
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Πρώτον, την επιτάχυνση των εμβολιασμών όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο 

εμβολιασμός του πληθυσμού θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην προοπτική επίλυσης της 

υγειονομικής κρίσης και θα δώσει τη δυνατότητα επιστροφής στην κανονικότητα με άρση ταξιδιωτικών 

και άλλων περιορισμών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως 

υπηρεσιών. Παράλληλα, θα επιτρέψει την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης και των εγχώριων 

επενδύσεων.  

 

Δεύτερον, τη διατήρηση σε εφαρμογή, όσο διαρκεί η πανδημία και μέχρι να εδραιωθεί η ανάκαμψη, 

των δημοσιονομικών παρεμβάσεων και των έκτακτων μέτρων από το τραπεζικό σύστημα, στοχευμένων 

σε κατηγορίες εργαζομένων και παραγωγικούς κλάδους που επλήγησαν βαρύτερα αλλά παραμένουν 

οικονομικά υγιείς.  

 

Τρίτον, την ταχύτητα ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η 

αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα ενισχύσει τη δυναμική της 

ανάπτυξης και θα διευκολύνει, μέσω της αύξησης του εθνικού προϊόντος, την αποκατάσταση της 

δημοσιονομικής ισορροπίας χωρίς την ανάγκη επιστροφής στις αυστηρές πολιτικές λιτότητας του 

παρελθόντος που εγκλώβισαν την οικονομία σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και στασιμότητας.  

 

Εξάλλου, η πρόταξη των μεταρρυθμίσεων αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ που θα επιτρέψει 

όχι μόνο την κάλυψη του παραγωγικού κενού, αλλά και – σημαντικότερα – την ενεργοποίηση της 

συνολικής προσφοράς για την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας, την επέκταση των 

παραγωγικών δυνατοτήτων και την ενίσχυση του ρυθμού αύξησης του δυνητικού προϊόντος.  

 

Συνεπώς, την επαύριο της πανδημίας, απαιτείται ιεράρχηση των μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων της 

οικονομικής πολιτικής γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες: α) την αποκατάσταση της δημοσιονομικής 

ισορροπίας ώστε να διασφαλίζεται το αξιόχρεο της χώρας, β) την ενίσχυση του αναπτυξιακού 

προσανατολισμού της δημοσιονομικής πολιτικής και γ) την επιτάχυνση της υλοποίησης του εθνικού 

προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής των πιστωτικών ιδρυμάτων από 

τα χαμηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού τους. 

 

Δημοσιονομική πολιτική 

 

Τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και η ύφεση επέφεραν απότομη μεταστροφή του δημοσιονομικού 

πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης από πλεόνασμα σε έλλειμμα και, σε συνδυασμό 

με τη μεγάλη πτώση του ονομαστικού προϊόντος, σημαντική αύξηση του λόγου του δημόσιου χρέους 

προς το ΑΕΠ. Με βάση την αναθεωρημένη πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το 2020 
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το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε 7,0% του ΑΕΠ και το δημόσιο 

χρέος σε 205% του ΑΕΠ.   

 

Η συμπερίληψη των κρατικών ομολόγων, αν και εξακολουθούν να υπολείπονται της επενδυτικής 

βαθμίδας, στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας της ΕΚΤ και η αποδοχή τους ως 

εξασφαλίσεων στις πράξεις αναχρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από το Ευρωσύστημα, 

καθώς και οι θετικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συνέβαλαν στην αδιάλειπτη πρόσβαση 

του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους.   

 

Παρ’ όλα αυτά, η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη και η δημοσιονομική πολιτική το 2021 έχει ήδη 

συμπληρωθεί με νέες επεκτατικές παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω το 

δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Εκτιμάται ότι το 2021 το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 

θα διαμορφωθεί σε 5,3% του ΑΕΠ. 

 

5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω:  

        
ΑΓΟΡΕΣ /ΕΞΟΔΑ 01.01-  

31/12/2020   
01.01 -

31/12/2019 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 2.026.763   5.554.923 

ΣΥΝΟΛΑ 2.026.763   5.554.923 

        

  01.01 -     01.01 -  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟΔΑ 31/12/2020   31/12/2019 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 108.889   211.760 

ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕΕ 92.353   0  

ΣΥΝΟΛΑ 201.242   211.760 

        

        

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31.12.2020   31.12.2019 

        

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 57.329   566.750 

ΣΥΝΟΛΑ 57.329   566.750 

    

    

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ           31.12.2020       31.12.2019 

ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕΕ 2.248  0 

ΣΥΝΟΛΑ 2.248  0 

    

 

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

για τις χρήσεις 2020 και 2019 αντίστοιχα, αναλύονται ως εξής: 
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  2020   2019 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης 

233.170 

  

205.514 

 

6. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες - Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

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

κίνδυνο ρευστότητας. Η εξάπλωση της πανδημίας το 2020 είχαν ως αποτέλεσμα την συρίκνωση  της 

ελληνικής οικονομίας  . 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 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι την 31.12.2020 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 € 6.356.323 ο οποίος είχε 

μέσο επιτόκιο 3,79%, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση είχε μέσο δανεισμό ποσού € 852.560 ο οποίος 

είχε μέσο επιτόκιο δανεισμού 4,44% ετησίως και είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του 

επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της. 

 

iii) Συναλλαγματικός κίνδυνος 



AIR CANTEEN Α.E. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 

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

 

                                                           Σελίδα 14 από 64 
 

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 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: 

               

31.12.2020   Έως 1 έτος   

Από 2 έως 5 

έτη   

Πάνω από 5 

έτη 

Δανεισμός   505.798   5.000.000   - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   747.491   278.114   - 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (IFRS16)   3.233.265   4.734.233     

    4.486.554   10.012.347   0,00 

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 



AIR CANTEEN Α.E. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 

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

 

                                                           Σελίδα 15 από 64 
 

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 

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. 

    2020   2019 

Σύνολο δανεισμού   5.505.797,98   21,94 

Μείον: Διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα   

-

1.521.296,26   -333.140,62 

Καθαρός δανεισμός   3.984.501,72   -333.118,68 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

μετόχους   98.755,12   1.867.398,58 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια   4.083.256,84   1.534.279,90 

Συντελεστής μόχλευσης   98%   -22% 

 

 

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, 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. 
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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  

• 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 : 

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 
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ή και άλλων πτυχών). 

 

Η εταιρεία το 2020 απασχόλησε κατά μέσο όρο  233 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. 

 

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 
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Κατά την 31.12.2020 η εταιρεία είχε τα παρακάτω υποκαταστήματα: 

 

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

AIRSIDE 0   ΤΚ: 55103 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ   

2  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  SKG EXTERNAL AREA  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

EXTERNAL AREA 0   ΤΚ: 55103 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ   

3  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ZTH 01 0244 00 01 0206 00 TRANSIT  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 01 0244 00 01 0206 00 TRANSIT 0   ΤΚ: 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ   

4  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ZTH EXTERNAL AREA  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ EXTERNAL 

AREA 0   ΤΚ: 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ   

5  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  JTR 202 INTRAGATE  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 202 

INTRAGATE 0   ΤΚ: 84700 ΘΗΡΑ   

6  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  JTR 1103 1102 TERRACE  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 1103 

1102 TERRASE 0   ΤΚ: 84700 ΘΗΡΑ   

7  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  RHO M 338 HAPPY MOO  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ M 338 

HAPPY MOO 0   ΤΚ: 85100 ΡΟΔΟΣ   

8  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  RHO 531 532 NEW BUILDING  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 531 532 

NEW BUILDING 0   ΤΚ: 85100 ΡΟΔΟΣ   

9  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  RHO 415 KIOSK  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ 415 KIOSK 0   ΤΚ: 

85100 ΡΟΔΟΣ   

10  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  MJT 214 LANDSIDE  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 

CHECK IN 214 LANDSIDE 0   ΤΚ: 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ   

11  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  MJT 221 AIRSIDE  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 

CHECK IN 221 AIRSIDE 0   ΤΚ: 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ   

12  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  JTR EXTERNAL CANTEEN  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

EXTERNAL CANTEEN 0   ΤΚ: 84700 ΘΗΡΑ   

13  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΤΒ-4/J24 ΜΤΒ-4/J26  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

0   ΤΚ: 19019 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ   

14  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ATH Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΑ 2Κ35 2Κ36  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 0   ΤΚ: 19019 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ   

15  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ATH BURGAIR CANTEEN 2 G06 ΕΚΤΟΣ ΣΕΓΚΕΝ  ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ BURGAIR CANTEEN 0   ΤΚ: 19019 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ   

16  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ATH AIRTH 2 M80  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΙRTH 0   ΤΚ: 19019 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ   

17  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ATH KAYAK 2 J21 03  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ KAYAK 0   ΤΚ: 19019 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ   

18  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ATH VOTSALO 2 J11 2 J11 01  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΤΣΑΛΟ 0   ΤΚ: 19019 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ   

19  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  BOUGATSA CORNER  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 

3 5 C ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 0   ΤΚ: 55103 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ   
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20  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  CAFE SANDWICHES SAVORY SNACKS  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 06 02 1 06 16 0   ΤΚ: 73100 ΧΑΝΙΑ   

21  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  GREEK CUISINE FISH AND CHIPS SANDWICHES AND SAVORY 

SNACKS  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ 212 0   ΤΚ: 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ   

22  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  CAFE SANDWICHES SAVORY SNACKS  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 1302 0   ΤΚ: 73100 ΧΑΝΙΑ   

23  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  BEER BAR SAUSAGES SOUVLAKI  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ SCHENGEN ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ 0   ΤΚ: 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ   

24  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  AIR CANTEEN  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 0   ΤΚ: 84700 ΘΗΡΑ   

25  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  FRENCH BAKERY  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ 1321Α 0   

ΤΚ: 85100 ΡΟΔΟΣ   

26  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  GRAB AND GO (MOBILE NB)  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ 0   

ΤΚ: 85100 ΡΟΔΟΣ   

27  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  GRAB AND GO (MOBILE 1)  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ 0   

ΤΚ: 85100 ΡΟΔΟΣ   

28  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  GRAB AND GO (MOBILE 2)  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ 0   

ΤΚ: 85100 ΡΟΔΟΣ   

29  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΤΩΝ ΒΔ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΔΑΑ 0   ΤΚ: 19019 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ   

30  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  0144A/B  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0   ΤΚ: 49150 

ΚΕΡΚΥΡΑ   

31  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΩΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0   ΤΚ: 85300 ΚΩΣ 

 

10. Μεταγενέστερα γεγονότα-Προοπτικές για το 2021 

 

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). Η έναρξη του μαζικού εμβολιασμού υπήρξε ορόσημο στην 

παγκόσμια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η διασπορά της νόσου και να επιλυθεί η υγειονομική κρίση. 

Η επιτάχυνση των εμβολιασμών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την προοδευτική εξασθένηση της 

πανδημίας και την επαναδραστηριοποίηση των οικονομιών. Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις 

εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα εμβολιασμού του πληθυσμού που θα έχουν σαν 

συνέπεια την μείωση των κρουσμάτων προσδοκά ότι σταδιακά θα ανακτήσει το σύνολο της 

δραστηριότητας της. 

 

Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, τα οποία να έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Με επιχειρηματικό 5ετες πλάνο η εταιρία θα επανέλθει στην κερδοφορία του 2019 εξοφλώντας τις 
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τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις και ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια μέσο της κερδοφορίας θα αποφύγει 

θέματα βιωσιμότητας της εταιρίας 

 

Τέλος, αξιότιμοι κύριοι μέτοχοι, σας καλούμε να εγκρίνετε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις με 

τις αναφερόμενες αναλυτικές σημειώσεις για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και να λάβετε θέση επί 

των θεμάτων της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

Άλιμος, 20 Αυγούστου 2021 

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» 

Προς τους Μετόχους της 

AIR CANTEEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της AIR CANTEEN ΑΝΩΝΥΜΗ 

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

που αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2020, τις Καταστάσεις 

Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη σημαντικών λογιστικών 

αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της AIR CANTEEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, 

τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση Γνώμης 

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

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

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών 

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

Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει 

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

έλεγχο των χρηματοοικονομικών 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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Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η 

Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 

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

Κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

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

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

χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε 

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

ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.  

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις στο σύνολό 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  

Στα πλαίσια του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

— Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 

διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που 

είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 

ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 

καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.  

— Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  

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

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

Διοίκηση. 

— Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το αν 
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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. Αν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 

να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων ή, αν 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 χρηματοοικονομικών 

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

Χρηματοοικονομικές 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 

 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

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

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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

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

αντιστοιχεί με τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 

31 Δεκεμβρίου 2020. 

(β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την AIR CANTEEN 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . και 

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

Συμβουλίου.  

2. Ίδια Κεφάλαια και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν. 4548/2018 

Στη Σημείωση 18 επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά 

την 31.12.2020 το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) 

του μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 

του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σχετικά ενημερώθηκε με την από 

20.5.2021 επιστολή μας, θα έπρεπε να έχει συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ώστε να 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 
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Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ποσά σε € Σημ. 1.1-31.12.2020  1.1-31.12.2019 

Πωλήσεις 5  7.739.498  19.213.125 

Κόστος Πωληθέντων 6 (2.015.680)  (5.098.716) 

Μικτά Κέρδη   5.723.818  14.114.409 

         

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  5   2.782.251        15.307 

Έξοδα διοίκησης 8 (4.772.780)  (1.123.731) 

Έξοδα διάθεσης 8 (4.949.013)    (11.380.461) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  8    (30.930)       (17.583) 

         

Αποτελέσματα Προ Φόρων 

Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων   

(1.246.654) 

 

1.607.942 

         

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 9              190  56 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 9 (572.470)  (468.568) 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων   (1.818.935)  1.139.431 

         

Φόρος εισοδήματος 10 (27.420)  (271.330) 

         

Κέρδη/ (Ζημιές) μετά από φόρους   (1.846.355)  868.100 

         

         

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα        

Αναλογιστικές Κέρδη μετά από   23 95.672  (16.216) 

 Αναβαλλόμενους Φόρους   (22.961)  3.892 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα 

Χρήσης   (1.773.643)  855.776 

         

         

Αποτελέσματα Προ Φόρων 

Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων   3.984.052  6.156.591 

         

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ    5.230.706  4.548.649 

     
 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 64 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οι οποίες 

αναφέρονται στις σελίδες 24 έως 29. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2020 

 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   31.12.2020   31.12.2019 

  Σημ       

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού         

Ενσώματες Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 11 4.194.095    3.263.572 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 22 7.517.486   11.896.110 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12     43.871        26.466 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 13   459.194      891.082 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων       12.214.646       16.077.230 

          

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία         

Αποθέματα 14  137.801   215.630 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 15  58.414   161.448 

Λοιπές Απαιτήσεις 16 665.499   439.719 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 1.521.296   333.141 

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων   2.383.010   1.149.937 

          

Σύνολο Ενεργητικού   14.597.656   17.227.167 

           

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Ίδια Κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο 18 505.000   500.000 

Αποθεματικά 19 74.907   31.609 

Αποτελέσματα Εις Νέον   (481.152)   1.335.790 

          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   98.755   1.867.399 

          

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 20 122.638   72.257 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις  22 4.734.233   7.888.959 

Μακροπρόθεσμες  δανειακές υποχρεώσεις  21 5.000.000   0  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 23 155.476   178.030 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   10.012.347   8.139.246 

          

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 24 377.840   1.634.872 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 25 136.045   330.227 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες του 

Ομίλου 29 57.329   566.750 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 28 505.798   22 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 22  3.233.265   4.236.752 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 26 117.080   407.569 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 27 59.196   44.330 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   4.486.554   7.220.523 
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Σύνολο Υποχρεώσεων   14.498.900   15.359.768 

          

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   14.597.656   17.227.167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οι οποίες 

αναφέρονται στις σελίδες 24 έως 28. 
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                                   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

  

Σημ. 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Υπόλοιπο εις 

νέο  
Σύνολο 

            

            

Υπόλοιπα 1/1/2019   500.000 7.329 504.293 1.011.622 

Αποτελέσματα Περιόδου  - - 868.100 868.100 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 
  - - (12.324) (12.324) 

Εσωτερικές μεταφορές   - 24.280 (24.280) 0 

Διανομές στους φορείς   - - - 0 

Υπόλοιπο Ιδίων 

Κεφαλαίων της 31/12/2019 
  

500.000 31.609 1.335.790 1.867.399 

    

 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

 

Τακτικό 

αποθεματικό 

 

Υπόλοιπο εις 

νέο  

 

Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2020   500.000 31.609 1.335.790 1.867.399 

Αποτελέσματα περιόδου  - - (1.846.355) (1.846.355) 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 
  - - 72.711 72.711 

Εσωτερικές μεταφορές   - 43.298 (43.298) - 

Διανομές στους φορείς   - - - - 

Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου  
  

5.000 - - 5.000 

Υπόλοιπο Ιδίων 

Κεφαλαίων της 31/12/2020 
  

505.000 74.907 (481.152) 98.755 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στις σελίδες 24 έως 28.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
   

    2020 2019 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων   (1.818.935) 1.139.431 

Αποσβέσεις   5.230.706 4.548.649 

Προβλέψεις   (70.554) 53.362 

Λοιπά  έκτακτα έσοδα   (2.724.085) 0 

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζημίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας   0 787 

Αποτελέσματα χρηματοικονομικής δραστηριότητας   572.281 468.511 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων   77.828 11.521 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   307.176 (224.167) 

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων πλήν τραπεζών   (2.054.975) 1.014.846 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα   (572.470) (478.716) 

Καταβεβλημένοι φόροι   (194.182) (151.816) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)    (1.247.212) 6.382.407 

        

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων   (1.646.069) (1.155.689) 

Τόκοι εισπραχθέντες   190 56 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)    (1.645.879) (1.154.682) 

        

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από δάνεια   7.155.000 150.000 

Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου   5.000 0  

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις   (1.428.754) (3.775.226) 

Εξοφλήσεις δανείων   (1.650.000) (1.490.000) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)    4.081.246 (5.115.226) 

        

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α) + (β) + (γ) 1.188.156 112.498 

        

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου   333.141 220.643 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου   1.521.296 333.141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται 

στις σελίδες 24 έως 28 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 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.  

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

20.08.2021. 

 

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 2020 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 2019, προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που 

επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2020 καθώς και σύμφωνα με την 

αρχή του ιστορικού κόστους.  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης 

κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών από την εταιρεία. Οι σημαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν 
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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. Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας 

Κατά την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία ήταν ζημιογόνος, καθώς παρουσίαζε ζημίες 

προ φορών ύψους € 1.818.935 σε σχέση με το 2019, όπου παρουσίαζε κέρδη προ φόρων ύψους € 1.139.430.  

Κατά την  χρήση 2020 επικράτησαν ιδιαίτερα  δυσμενείς συνθήκες από τον Μάρτιο του 2020 λόγω της 

εμφάνισης της πανδημίας Covid-19, η οποία έχει προκαλέσει την επιβράδυνση της οικονομικής 

δραστηριότητας και εξελίσσεται  παγκοσμίως με χαρακτηριστικό την απαγόρευση και τον περιορισμό κατά 

περιόδους των δραστηριοτήτων κυρίως των κλάδων εμπορίας, τουρισμού και εστίασης. Το ύψος τον 

πωλήσεων ανήλθε σε € 7.739.498 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ισούταν με € 19.213.125. 

Παρά τις συνθήκες ύφεσης και την επικρατούσα αβεβαιότητα η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε 

αξιολόγηση των επιπτώσεων της πανδημίας και θεωρεί ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη της εξής παραμέτρους: 

• Η Εταιρεία διαθέτει  ισχυρή ρευστότητα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ύψους περίπου € 1.521.296 

αλλά και στα τέλη του Απριλίου 2021 ύψους περίπου € 512.000. 

• Λόγω της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρείας δεν υφίστανται αξιόλογα εισπρακτέα υπόλοιπα 

συνεπώς δεν υφίστανται θέματα επισφαλειών. 

• Οι δαπάνες της Εταιρείας περιορίζονται σημαντικά λόγω των μέτρων μείωσης των μισθωμάτων των 

πληττόμενων από την πανδημία κλάδων. Κατά τη χρήση 2020 τα μισθώματα ήταν μειωμένα κατά 

€1.307.747. 

• Η εταιρία προχώρησε στην λήψη δανείου με εγγύηση δημοσίου για την κάλυψη των εμπορικών 

υποχρεώσεων της καθώς και στην χρήση προγραμμάτων επιδότησης από το κράτος τόσο στην 

διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού και την αποφυγή απολύσεων όσο και της ταμειακής 

ενίσχυσης με την χρήση της επιστρεπτέας προκαταβολής με προνομιακό επιτόκιο καθώς και των 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την εστίαση. 

• Η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο στα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport ενισχύοντας 

της παρουσία της σε νησιά όπως Κέρκυρα και Κω ενώ ταυτόχρονα κατασκεύασε νέα καταστήματα 

στα υπάρχοντα αεροδρόμια.  

• Με επιχειρηματικό 5ετες πλάνο η εταιρία θα επανέλθει στην κερδοφορία του 2019 εξοφλώντας τις 

τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις και ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια μέσο της κερδοφορίας θα 

αποφύγει θέματα βιωσιμότητας της εταιρίας. 

• Από τις 24 Απριλίου 2021, κιόλας, η Εταιρεία επαναλειτούργησε σε κανονικές συνθήκες ενώ 

αναμένεται ανάσχεση της πανδημίας και σταδιακή άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις κατά τη 

θερινή σεζόν και με την συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία του εμβολιασμού με συνακόλουθη 

ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Η Διοίκηση, σε συνεργασία με τον όμιλο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ, εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν 

αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις 

δραστηριότητες της.  Στα πλαίσια αυτά ο βασικός μέτοχος έχει εκφράσει εγγράφως την υποστήριξή του στην 

Εταιρεία ώστε να ανταποκριθεί σε όλες τις νομικές και λοιπές χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. 



AIR CANTEEN Α.E. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 

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

                                                           Σελίδα 32 από 64 
 

Βάση των ανωτέρω, η Διοίκηση θεωρεί ότι η Εταιρεία σωστά εφάρμοσε την αρχή της συνεχιζόμενης 

λειτουργίας για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς δεν υφίστανται ουσιώδης 

αβεβαιότητα για το επόμενο 12μηνο.  

 

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

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία 

 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των Δ.Π.Χ.Α. έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από ή μετά την 

01/01/2020. 

 

• Αναθεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ισχύει για 

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

 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση (εννοιολογικό πλαίσιο), στόχος του οποίου ήταν η ενσωμάτωση ορισμένων σημαντικών 

ζητημάτων που δεν καλύφθηκαν, καθώς και η επικαιροποίηση και η αποσαφήνιση ορισμένων 

κατευθυντήριων γραμμών που ήταν ασαφείς ή ξεπερασμένες. Το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο 

περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο για τη μέτρηση, το οποίο αναλύει την έννοια της μέτρησης 

συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας βάσης 

μέτρησης, των εννοιών για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με τη 

διαγραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων από τις οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, το 

αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς ενός περιουσιακού στοιχείου και 

μιας υποχρέωσης, καθοδήγηση που υποστηρίζει αυτούς τους ορισμούς, επικαιροποίηση των κριτηρίων 

αναγνώρισης για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, καθώς και διευκρινίσεις σε σημαντικούς 

τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της σύνεσης και της αβεβαιότητας μέτρησης στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. 

      Η υιοθέτηση του προτύπου δεν είχε επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 και του ΔΛΠ 8: «Ορισμός του ουσιώδους μεγέθους» (ισχύει για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2020  

 

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

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες 

μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να 

περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, 

συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. 
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Η υιοθέτηση του προτύπου δεν είχε επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

• Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9, του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΑ 7: «Μεταρρύθμιση του επιτοκίου 

αναφοράς επιτοκίου» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2020)  

 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις σε ορισμένες ειδικές λογιστικές απαιτήσεις 

αντιστάθμισης κινδύνου για την παροχή απαλλαγής από τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που 

προκαλείται από τη μεταρρύθμιση του δείκτη αναφοράς επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην 

υποστήριξη της παροχής χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αβεβαιότητας που προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των δεικτών αναφοράς επιτοκίων , 

όπως τα διατραπεζικά προσφερόμενα επιτόκια (IBORs). Απαιτεί από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες 

πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης κινδύνου που επηρεάζονται άμεσα από 

αυτές τις αβεβαιότητες.  

Η υιοθέτηση του προτύπου δεν είχε επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

• Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3: «Συνδυασμοί Επιχειρήσεων» (ισχύει για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2020)  

 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις μικρού πεδίου εφαρμογής στο ΔΠΧΑ 3 για να 

βελτιώσει τον ορισμό μιας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να καθορίσουν εάν μια 

εξαγορά είναι μιας επιχείρησης ή μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε 

συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης αρχίζει την ή μετά την έναρξη της πρώτης 

ετήσιας λογιστικής περιόδου που αρχίζει πριν ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη της εν λόγω περιόδου.  

Η υιοθέτηση του προτύπου δεν είχε επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

• Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16- Παραχωρήσεις μισθωμάτων λόγω Covid-19 

 

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης 

από την εκτίμηση του κατά πόσον η διευκόλυνση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον Covid-19 είναι 

τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις διευκολύνσεις σε 

ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων .Η τροποποίηση 

του ΔΠΧΑ 16, όπως υιοθετήθηκε από την ΕΕ τον Οκτώβριο 2020, ισχύει για τις ετήσιες περιόδους αναφοράς 

που αρχίζουν την 1 Ιουνίου 2020 ή μεταγενέστερα, ενώ επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή της. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας χρησιμοποίησε την διευκόλυνση αυτή και η επίδραση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αναλύεται στη σημείωση 2.1. 
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Νέα πρότυπα, ερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων που δεν έχουν 

ακόμη εφαρμοστεί ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποιήσεις των Δ.Π.Χ.Α. έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά η αίτησή τους δεν έχει ακόμη αρχίσει ή δεν έχουν εγκριθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

01/01/2021) 

 

Τον Μάιο του 2017, το IASB εξέδωσε νέο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Στόχος 

του σχεδίου ήταν να παράσχει ένα ενιαίο πρότυπο που θα βασίζεται σε αρχές, ώστε να λαμβάνονται υπόψη 

όλα τα είδη ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει 

ένας ασφαλιστής. Ένα ενιαίο πρότυπο που βασίζεται σε αρχές θα ενίσχυε τη συγκρισιμότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μεταξύ των οντοτήτων, των δικαιοδοσιών και των κεφαλαιαγορών. Το 

ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μια οικονομική οντότητα στην υποβολή 

πληροφοριών σχετικά με τις ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και τις αντασφαλιστικές συμβάσεις που 

κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει τον αντίκτυπο των ανωτέρω στις Οικονομικές Της Καταστάσεις, αν και δεν 

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

 

• Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 "Ταξινόμηση των υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμων ή 

μακροπρόθεσμων" (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2022)  

 

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες με βάση 

τα δικαιώματα που ισχύουν στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις 

προσδοκίες ή τα γεγονότα της οικονομικής οντότητας μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η 

τροπολογία αποσαφηνίζει την έννοια του όρου "διακανονισμός" υποχρέωσης στο ΔΛΠ 1. Η τροπολογία δεν 

έχει ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες με βάση 

τα δικαιώματα που ισχύουν στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις 

προσδοκίες ή τα γεγονότα της οικονομικής οντότητας μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η 

τροπολογία αποσαφηνίζει την έννοια του όρου "διακανονισμός" υποχρέωσης στο ΔΛΠ 1. Η τροπολογία δεν 

έχει ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• Τροποποιήσεις στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 

Επενδύσεις σε Συγγενείς Και Κοινοπραξίες: «Πώληση ή Συνεισφορά Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ 

Επενδυτή και Συνδεδεμένης ή Κοινοπραξίας» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 

την 01/01/2022)  
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Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και 

εκείνων του ΔΛΠ 28, όσον αφορά την πώληση ή τη συνεισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός 

επενδυτή και της συνδεδεμένης ή κοινής επιχείρησης του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα 

πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή αφορά μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε 

θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή αφορά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν αποτελούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε 

θυγατρική. Τον Δεκέμβριο του 2015 το IASB ανέβαλε επ' αόριστον την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας τροποποίησης εν αναμονή της έκβασης του ερευνητικού του σχεδίου σχετικά με τη μέθοδο της 

λογιστικής καθαρής θέσης. Οι τροπολογίες δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την ΕΕ. 

 

2.2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

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

τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν 

απομείωση 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.   Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

 

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 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.  

 

- Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας  

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή μισθώσεις διάρκειας 

μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών , από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης μίσθωσης, όπου δεν υπάρχει 

το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου). Επίσης εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με περιουσιακά 

στοιχεία χαμηλής αξίας. Πληρωμές μισθωμάτων για βραχυχρόνιες και χαμηλής αξίας μισθώσεις 

αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

 

- Σημαντικές εκτιμήσεις στον προσδιορισμό της διάρκειας μισθώσεων με δικαίωμα ανανέωσης  
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Η Εταιρεία προσδιορίζει τη διάρκεια μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης 

της χρονικής περιόδου που καλύπτεται από (α) δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης, εάν είναι σχετικά βέβαιο 

ότι το δικαίωμα θα εξασκηθεί ή από (β) δικαίωμα λύσης της σύμβασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το 

δικαίωμα δε θα εξασκηθεί.  

 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για κάποιες μισθώσεις, να επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Η 

Εταιρεία αξιολογεί εάν υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι θα εξασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες που δημιουργούν οικονομικό κίνητρο, να εξασκήσει το δικαίωμα 

ανανέωσης. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επανεξετάζει τη διάρκεια 

της μίσθωσης, εάν υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός ή αλλαγή στις συνθήκες που εμπίπτουν στον έλεγχό της 

και επηρεάζουν την επιλογή εξάσκησης (ή όχι) του δικαιώματος ανανέωσης (όπως για παράδειγμα μια αλλαγή 

στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας). 

 

2.4.  Άυλα 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 5 έτη. 

 

2.5.  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 
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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. 

 

2.6.    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 

τελευταίας τιμής κτήσης και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων. 

 

2.7.     Εμπορικές απαιτήσεις 

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

στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών 

απομείωσης. Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετρείται πάντοτε σε ποσό 

ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για απαιτήσεις από πελάτες. 

 

2.8.   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. 

 

2.9.    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.  

 

2.10.  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 
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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. 

 

2.11. 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.  

 

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. 

31.12.2020   Έως 1 έτος   

Από 2 έως 5 

έτη 

Δανεισμός   505.798   5.000.000 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   0   - 

    505.798   5.000.000 

          

     

          

    2020   2019 

Σύνολο δανεισμού   5.505.798   22 

Μείον: Διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα   (1.521.296)   (333.141) 

Καθαρός δανεισμός   3.984.502   (333.119) 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

μετόχους   98.755   1.867.399 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια   4.083.257   1.534.280 

Συντελεστής μόχλευσης   98%   -22% 

 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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 στοιχεία ενεργητικού  

 

α. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού - ταξινόμηση και επιμέτρηση 

 

Η Εταιρεία ταξινομεί όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού βάσει του επιχειρηματικού 

μοντέλου διαχείρισης αυτών και των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Κατά 

συνέπεια, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας ταξινομούνται στις δύο ακόλουθες 

κατηγορίες επιμέτρησης: αποσβέσιμο κόστος και εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (“AC”) 

 

Η Εταιρεία κατατάσσει και επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού στο αποσβέσιμο 

κόστος μόνο εάν πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

(α) Το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού διακρατείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου ‘’Ηold-to-collect" (ΗΤC)  του οποίου ο στόχος είναι η δια κράτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού προκειμένου να εισπραχθούν συμβατικές ταμειακές ροές  κα 

 

(β) Βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού, 

δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου (SPPI). 

 

Τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των 

άμεσων και πρόσθετων εξόδων συναλλαγής και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (EIR), μετά την πρόβλεψη για τις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές (ECL). 

 

Τα έσοδα από τόκους, τα πραγματοποιθέντα κέρδη και ζημιές λόγω αποαναγνώρισης και οι μεταβολές στις 

ζημιές απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί ως επιμετρώμενα στο αποσβέσιμο 

κόστος, περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

("FVTPL") 

 

Η Εταιρεία ταξινομεί και επιμετρά όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που δεν 

ταξινομούνται σε αποσβέσιμο κόστος στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, αυτή η 

κατηγορία επιμέτρησης περιλαμβάνει δάνεια και άλλους χρεωστικούς τίτλους που κατέχονται βάσει των 

μοντέλων διακράτησης για είσπραξη (HTC) αλλά αποτυγχάνουν στην αξιολόγηση SPPI, στοιχεία του 

ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα . 

 

Επιπλέον, ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού που πληροί τους ανωτέρω όρους για να 

ταξινομηθεί σε αποσβέσιμο κόστος μπορεί να οριστεί από την Εταιρεία ως επιμετρούμενο στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση, εάν με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται ή μειώνεται 

σημαντικά μια λογιστική ανακολουθία που θα ανέκυπτε σε διαφορετική περίπτωση. 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού σε FVTPL αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους 
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και τυχόν μη πραγματοποιθέντα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν λόγω μεταβολών στην εύλογη αξία 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

β. Απομείωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά την προσέγγιση του ΔΛΠ 39 των πραγματοποιθεισών πιστωτικών 

ζημιών με την προσέγγιση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL), η οποία απαιτεί τη χρήση σύνθετων 

μοντέλων και σημαντική κρίση για τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες και την πιστωτική συμπεριφορά. 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ECL) που αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στην 

πιστωτική ποιότητα από την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που 

επιμετρώνται σε αποσβέσιμο κόστος. 

 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αποτελούν μία σταθμισμένη, βάσει πιθανοτήτων, μέση εκτίμηση των 

πιστωτικών ζημιών που αντανακλά τη διαχρονική αξία του χρήματος. Κατά την αρχική αναγνώριση των 

χρηματοοικονομικών μέσων που εμπίπτουν στην πολιτική απομείωσης, η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη 

απομείωσης ίση με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, η οποία 

προκύπτει από γεγονότα αθέτησης που είναι πιθανά κατά την αναμενόμενη διάρκεια του μέσου.  

 

Ως εκ τούτου, η εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετρείται πάντοτε σε ποσό 

ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για απαιτήσεις από πελάτες. 

 

2.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές κατά την πραγματοποίησή τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 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.  
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3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

3.1 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

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

κίνδυνο ρευστότητας. Η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του 2020 είχε ως αποτέλεσμα την 

ύφεση της ελληνικής οικονομίας. 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 

 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι την 31.12.2020 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 

31.12.2020 είχε δανεισμό συνολικού ποσού € 5.505.000. 

 

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 
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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 σημαντικό πιστωτικό 

κίνδυνο λόγω λιανικών πωλήσεων τις μετρητοίς. 

 

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: 

 

31.12.2020   Έως 1 έτος   

Από 2 έως 5 

έτη 

Δανεισμός   505.798   5.000.000 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   0   - 

    505.798   5.000.000 

     

 

31.12.2019   Έως 1 έτος   

Από 2 έως 5 

έτη 

Δανεισμός   22   0 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   2.201.623   - 

    2.201.645   5.000.000 

 

Η 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 
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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.  
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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. 

 

 

4.4 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

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 2020. 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. 

 
5. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 
 

    

01/01 - 

31/12/2020 

01/01- 

31/12/2019 

Λιανικό εμπόριο 7.381.085  18.764.732  

Χονδρικό εμπόριο 36.216  64.122  

Λοιπές υπηρεσίες 322.197  384.271  

Σύνολο Πωλήσεων 7.739.498  19.213.125  
 
 

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 λοιπές 

υπηρεσίες. 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης συνολικής αξίας € 2.782.251 παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αναστροφή υποχρέωσης από μισθώσεις 

καταστημάτων εντός Αεροδρομίου Αθηνών, λόγω μη εφαρμογής του σταθερού μισθώματος για τη χρήση 

2020, δημιουργώντας έκτακτο έσοδο αξίας € 1.999.687, εξαιτίας των μέτρων της πανδημίας Covid-19. 
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6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
 

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

απόκτησης των προϊόντων που πούλησε η εταιρεία και ανέρχεται σε € 2.015.680 έναντι € 5.098.716 στην 

προηγούμενη χρήση. 

 
 

7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

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

 

  2020 2019 

Άτομα:     

Μόνιμης απασχολήσεως 233 232 

      

Ανάλυση κόστους αμοιβών 

προσωπικού     

Έξοδα μισθοδοσίας 1.954.094 3.585.195 

Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού 72.249 43.985 

Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 457.312 836.157 

Συνολικό κόστος 2.483.655 4.465.337 
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8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

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

 

 

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

  

01/01-

31/12/2020   

01/01-

31/12/2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (480.504)   (441.068) 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων (173.803)   (148.202) 

Παροχές τρίτων 380.699   (149.879) 

Φόροι & τέλη (27.762)   (13.329) 

Διάφορά έξοδα (67.746)   (94.487) 

Αποσβέσεις (4.403.663)   (276.766) 

Σύνολο (4.772.780)   (1.123.731) 

 
 

 

 

 

2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 

 

Έξοδα διάθεσης       

  

 01/01-   

31/12/2020   

01/01-

31/12/2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2.003.151)   (4.024.270) 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων (257.420)   (324.905) 

Παροχές τρίτων (1.672.153)   (2.449.323) 

Φόροι & τέλη (11.445)   (22.726) 

Διάφορά έξοδα (177.802)   (287.355) 

Αποσβέσεις (827.042)   (4.271.884) 

Σύνολο (4.949.013)   (11.380.461) 

 
 
 

3. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 
 

  

01/01-

31/12/2020   

01/01-

31/12/2019 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 0   (1.009) 

Λοιπά έξοδα  (25.574)   (14.402) 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (5.356)   (2.173) 

Σύνολο (30.930)   (17.583) 
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9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:  

 

  

01/01-

31/12/2020   

01/01-

31/12/2019 

Προμήθειες πιστωτικών καρτών και 

λοιπά τραπεζικά έξοδα (50.521)   (48.547) 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών (77.169)   (53.900) 

Τόκοι δανείων (85.268)   (37.813) 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 190   56 

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων (359.513)   (328.307) 

Σύνολο (572.281)   (468.511) 

 
 
 
 

 
 

10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 24% 

για τις χρήσεις 2019 & 2020. Ο πραγματικός τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει από τον ονομαστικό 

κυρίως λόγω μη φορολογικής αναγνώρισης ορισμένων δαπανών και της αναβαλλόμενης φορολογίας. 

 

Α) Ο φόρος εισοδήματος στην Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων, αναλύεται ως ακολούθως: 

 

       

  

01/01-

31/12/2020   

01/01-

31/12/2019 

Τρέχων Φόρος Χρήσης -  345.754 

Διαφορές Φόρου Εισοδήματος -  - 

Προηγούμενης χρήσης    

Αναβαλλόμενος Φόρος (27.420)  (74.424) 

Σύνολο (27.420)  (271.330) 

 

 

Β) Η συμφωνία φόρου εισοδήματος της περιόδου 01.01 – 31.12.2020 και 01.01 – 31.12.2019 έχει ως εξής: 
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01/01-

31/12/2020   

01/01-

31/12/2019 

Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων (1.818.935)  1.139.431 

Φόρος Βάσει του ονομαστικού     

Συντελεστή 24% 436.544  (273.464) 

Φορολογικές Επιδράσεις:    

Έσοδα μη φορολογητέα -  - 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες (41.916)  (23.827) 

Προσαρμογή λόγω αλλαγής 

φορολογικών συντελεστών -  25.961 

Φορολογικές ζημίες που δεν έχει 

αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογία (422.048)  - 

Σύνολο (27.420)  (271.330) 

 

Πραγματικός Φορολογικός Συντελεστής   1,5%                  23,8% 

 

 

 

 

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 2020 ήδη διενεργείται από 

την KPMG . Η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις 

πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

 

 
 

11. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

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

31.12.2019 και 1.1-31.12.2020 ως ακολούθως: 
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Κτίρια Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2019 

Κόστος           

Κατά την 01.01.2019 960.211 8.411 9.436 2.040.639 3.018.697 

Προσθήκες 2019 714.244 2.195 0 425.407 1.141.847 

Εκποιήσεις 2019       -1.900 -1.900 

Σύνολο κατά την 31.12.2019 1.674.455 10.606 9.436 2.464.146 4.158.643 

Σωρευμένες αποσβέσεις           

Κατά την 01.01.2019 79.337 1.009 878 279.839 361.064 

Αποσβέσεις 2019 209.631 3.067 1.749 319.725 534.171 

Εκποιήσεις 2019       -163 -163 

Σύνολο κατά την 31.12.2019 288.968 4.076 2.627 599.401 895.072 

            

Αναπόσβεστη αξία           

Κατά την 31.12.2019 1.385.487 6.531 6.809 1.864.746 3.263.572 

      

  

Κτίρια Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2020 

Κόστος           

Κατά την 01.01.2020 1.674.455 10.606 9.436 2.464.146 4.158.643 

Προσθήκες 2020 1.270.289 1.952 0 493.679 1.765.920 

      

Σύνολο κατά την 31.12.2020 2.944.743 12.558 9.436 2.957.826 5.924.563 

Σωρευμένες αποσβέσεις           

Κατά την 01.01.2020 288.968 4.076 2.627 599.401 895.072 

Αποσβέσεις 2020 470.936 2.824 1.749 359.888 835.396 

      

Σύνολο κατά την 31.12.2020 759.904 6.900 4.376 959.288 1.730.468 

            

Αναπόσβεστη αξία           

Κατά την 31.12.2020 2.184.839 5.659 5.060 1.998.537 4.194.095 

 

 

 

 

12. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά λογισμικά προγράμματα και παρουσιάζουν 

κίνηση ως ακολούθως: 

 

  2019 

Κόστος    

Κατά την 1.1.19 33.941 

Προσθήκες περιόδου 2019 13.842 

Εκποιήσεις περιόδου 2019 0 



AIR CANTEEN Α.E. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 

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

                                                           Σελίδα 54 από 64 
 

Σύνολο κατά την 31.12.19 47.783 

Αποσβέσεις   

Κατά την 1.1.19 11.666 

Αποσβέσεις περιόδου 2019 9.652 

Εκποιήσεις περιόδου 2019 0 

Σύνολο κατά την 31.12.19 21.317 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.19 26.466 

    

  

    

  2020 

Κόστος    

Κατά την 1.1.20 47.783 

Προσθήκες περιόδου 2020 34.090 

  

Σύνολο κατά την 31.12.20 81.873 

Αποσβέσεις   

Κατά την 1.1.20 21.317 

Αποσβέσεις περιόδου 2020 16.685 

  

Σύνολο κατά την 31.12.20 38.003 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.20 43.871 

 

 

 

 
 

13. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

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

και αναλύονται ως ακολούθως: 

  31/12/2020   31/12/2019 

Εγγυήσεις αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος 440.359   871.979 

Εγγυήσεις περιφερειακών αεροδρομίων 4.144   4.144 

Εγγυήσεις αυτοκινήτων 4.561   3.359 

Λοιπές εγγυήσεις 10.130   11.600 

Σύνολο 459.194   891.082 
 

 
 

14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

  31/12/2020   31/12/2019 

Εμπορεύματα 137.801   215.630 

Σύνολο 137.801   215.630 
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15. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  31/12/2020   31/12/2019 

Πελάτες 31.592   99.664 

Πιστωτικές κάρτες 1.389   6.898 

Voucher 25.434   54.886 

  58.414   161.448 

Μείον : Προβλέψεις 0   0 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 58.414   161.448 

 

 

 

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.  

 

 
 

16. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

Λοιπές απαιτήσεις     

  31/12/2020 31/12/2019 

Πάγιο ταμείο καταστημάτων 67.384 57.910 

Προσωπικό - λ/μοι προς απόδοση (1.966) 200 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 11.431 15.007 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 79.228 55.786 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 180.491 44.049 

Απαίτηση από ΦΠΑ 0 263.196 

Επίδικες απαιτήσεις 7.139 7.139 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 325.362 0 

  669.069 443.288 

      

Μείον : Προβλέψεις (3.570) (3.570) 

Σύνολο 665.499 439.719 

 

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  
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17. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ  
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι: 

  31/12/2020 31/12/2019 

Ταμείο 10.240 30.386 

Καταθέσεις όψεως 1.511.056 302.754 

Σύνολο 1.521.296 333.141 

 

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. 

 

 

18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 50.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € εκάστης και 

είναι πλήρως καταβλημένο.  

Κατά την 31.12.2020 το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) 

του μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του 

Ν. 4548/2018. 

 

19. 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 31.12.2020 ανέρχεται σε € 74.907 (2019: € 31.609). 

 

 

20. 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. 

 
 
 

Αναβαλλόμενες 

Φορολογικές Υποχρεώσεις 

/ (Απαιτήσεις) 1.1.2019 

Αναγνωρισμένο 

στα Λοιπά Έσοδα 

Εισοδήματα 

Αναγνωρισμένο στη 

Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος το 2020 31.12.2019 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία  188.960  (17.591) 171.369 

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων 0  (56.385) (56.385) 

Πρόβλεψη αποζημ. προσωπικού (38.387) (3.892) 448 (42.727) 
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Σύνολο Αναβ/νων φορ. Υποχρ. 150.573 (3.892) (73.528) 72.257 

 
 

 

  

 

  
Αναβαλλόμενες 

Φορολογικές Υποχρεώσεις 

/ (Απαιτήσεις) 1.1.2020 

Αναγνωρισμένο 

στα Λοιπά Έσοδα 

Εισοδήματα 

Αναγνωρισμένο στη 

Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος το 2020 31.12.2020 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία  171.369  98.950 270.319 

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων (56.385)  (53.982) (110.367) 

Πρόβλεψη αποζημ. προσωπικού (42.727) 22.961 (17.548) (37.314) 

Σύνολο Αναβ/νων φορ. Υποχρ. 72.257 22.961 27.420 122.638 

 

 

21.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι μακροπρόθεσμές δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.000.000 0 

Σύνολο Μακρ. δανειακών υποχρεώσεων  5.000.000 0 

 

 

Η εταιρεία έλαβε ομολογιακό δάνειο στη χρήση 2020 από την τράπεζα Alpha Bank με εγγυητή τη μητρική 

εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΒΕ. Η Εταιρεία έλαβε συνολικό ποσό ύψους € 5.000.000 στις 8.9.2020 και θα το 

αποπληρώσει στις 15.9.2020. Το επιτόκιο ισούται με το Euribor της εκάστοτε περιόδου πλέον σταθερό ετήσιο 

επιτόκιο 2,2%. 

 

22.  ΠΕΡΙΟΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 

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 2020 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.  

 

α)Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης για την Εταιρεία κατά την 31.12.2020 αναλύονται ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2019  

Κτίρια 

Μεταφορικά 

μέσα Σύνολο 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ 

ΔΙΚΑΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ  

Κόστος 
    

Κατά την 01.01.2019  9.375.258 77.951 9.453.210 
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Προσθήκες 2019  6.415.688 32.039 6.447.727 

Σύνολο κατά την 31.12.2019  15.790.947 109.991 15.900.937 

Σωρευμένες αποσβέσεις     
Κατά την 01.01.2019     
Αποσβέσεις 2019  3.971.966 32.861 4.004.827 

Σύνολο κατά την 31.12.2019  3.971.966 32.861 4.004.827 

      
Αναπόσβεστη αξία     
Κατά την 31.12.2019  11.818.981 77.129 11.896.110 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2020  

Κτίρια 

Μεταφορικά 

μέσα Σύνολο 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ 

ΔΙΚΑΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ  

Κόστος     

Κατά την 01.01.2020  15.790.947 109.991 15.900.937 

Προσθήκες  0 0 0 

Σύνολο κατά την 31.12.2020  15.790.947 109.991 15.900.937 

Σωρευμένες αποσβέσεις     

Κατά την 01.01.2020  3.971.966 32.861 4.004.827 

Αποσβέσεις 2020  4.347.546 31.078 4.378.624 

Σύνολο κατά την 31.12.2020  8.319.512 63.939 8.383.451 

      

Αναπόσβεστη αξία     

Κατά την 31.12.2020  7.471.435 46.052 7.517.486 
 

 

β) Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 

Οι υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2020 και τη 31.12.2019 

αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2020 31/12/2019 

Υποχρεώσεις από λειτουργικές Μισθώσεις 7.967.498 12.125.711 

Μείον: Βραχυπρόθεσμο τμήμα (3.233.265) (4.236.752) 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 

μισθώσεις 4.734.233 7.888.959 

 

Παρατίθεται πίνακας μελλοντικών πληρωμών των υποχρεώσεων από λειτουργικές μισθώσεις: 

 

  31/12/2020 31/12/2019 

Έως ένα χρόνο 3.233.265 4.236.752 

Από ένα χρόνο έως πέντε χρόνια 4.734.233 7.887.766 

Πάνω από πέντε χρόνια 0 1.193 
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Υποχρεώσεις από λειτουργικές 

Μισθώσεις 7.967.498 12.125.711 

 

Οι μεταβολές των υποχρεώσεων από λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής: 

 

  31/12/2020 31/12/2019 

1η Ιανουαρίου 12.125.711 9.453.210 

Αποπληρωμές (1.788.295) (4.103.534) 

Προσθήκες / (Διακοπές) (2.729.402) 6.447.727 

Χρηματοοικονομικό έξοδο λειτουργικών 

μισθώσεων 359.484 328.307 

Υποχρεώσεις από λειτουργικές 

Μισθώσεις 7.967.498 12.125.711 

 

 

23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

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 2020 και χρήση 2019, 

έχει ως ακολούθως: 

 

  31/12/2020   31/12/2019 

Μεταβολές  στην παρούσα αξία 

της υποχρέωσης    

Καθαρή Υποχρέωση, αρχή έτους 178.030  132.367 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 70.219  30.413 

Δαπάνη Τόκου 3.236  2.605 

Κόστος προϋπηρεσίας  0  0 

Κόστος διακανονισμών/ περικοπών/ 

ειδικών περιπτώσεων 2.031  13.554 

Παροχές πληρωθείσες εντός του 

τρέχοντος έτους (2.366)  (17.144) 

Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην 

υποχρέωση (95.672)  16.216 

Συνολική Υποχρέωση στο τέλος 

της χρήσης στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης 155.476  178.030 
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  31/12/2020   31/12/2019 

Λοιπά συνολικά έσοδα (OCI)    

Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην 

υποχρέωση λόγω 

χρηματοοικονομικών παραδοχών 9.432  16.215 

    

Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην 

υποχρέωση λόγω εμπειρίας (105,104)   

    

Συνολική Υποχρέωση στο τέλος 

της χρήσης (95.672)  16.215 

 
 

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι ακόλουθοι: 

 

  2020   2019 

Ετήσια αύξηση μισθών: 1,75%  1,75% 

Επιτόκιο προεξόφλησης: 1%  1,30% 

Πληθωρισμός : 1,75%  1,75% 

Πίνακας Θνησιμότητας: EVK2000  EVK2000 

 

 

Ο βαθμός ευαισθησίας των συνολικών υποχρεώσεων για συνταξιοδότηση προσωπικού ως προς τις μέσο-

σταθμικές παραδοχές είναι ως εξής: 

 

   Μεταβολή Παραδοχής   

Επίπτωση στη συνολική 

υποχρέωση 

Επιτόκιο Προεξόφλησης  Μείωση κατά  0,5%  172.952 (11%) 

Επιτόκιο Προεξόφλησης Αύξηση κατά  0,5%  140.153 (-10%) 

Αναμενόμενη Αύξηση 

Μισθών Μείωση κατά  0,5%  140.307 (-10%) 

Αναμενόμενη Αύξηση 

Μισθών Αύξηση κατά  0,5%  172.596 (11%) 

Θνησιμότητα Μείωση κατά  10 %  159.121 (2%) 

Θνησιμότητα Αύξηση κατά  10 %  151.916 (-2%) 

    

 

24.  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  31/12/2020   31/12/2019 

Προμηθευτές 377,840   1.623.832 

Λοιπές Υποχρεώσεις -   11.040 
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Σύνολο 377.840   1.634.872 

 
 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των προμηθευτών προσεγγίζει την εύλογη αξία. 

 

 

25. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

  31/12/2020   31/12/2019 

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 12.593   27.598 

Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 120   2.978 

Φόρος εισοδήματος 121.291   294.355 

Δημοτικός φόρος 491   2.884 

Φόρος αμοιβών εργολάβων 880   1.484 

Λοιποί φόροι - τέλη 668   929 

Σύνολο 136.045   330.227 

 
 

 

26. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  31/12/2020   31/12/2019 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 45.876   201.731 

Λοιπές υποχρεώσεις 3.307   562 

Προκαταβολές πελατών 719   350 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 67.178   204.927 

Σύνολο 117.080   407.569 

 

 
 

27. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων για τις χρήσεις 2020 και 2019 αναλύονται ως ακολούθως:  

        

  31/12/2020   31/12/2019 

Τηλεφωνία 3.667   2.086 

Ηλεκτρισμός 299   0 

Ύδρευση 0   610 

Έξοδα μελετών 800   18.500 

Έξοδα 

καθαριότητας 0   22.669 

Λοιπά 0   465 

Ενοίκια 16.650   0 

Μισθοδοσία 19.579   0 
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Τόκοι έξοδα 18.200   0 

Σύνολο 59.196   44.330 

        
28. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

  31/12/2020   31/12/2019 

Τραπεζικός Δανεισμός 798   22 

Δάνεια από τρίτους 505.000   0 

Σύνολο 505.798   22 

 
 

29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ 
 
 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω:  

 

        
ΑΓΟΡΕΣ /ΕΞΟΔΑ 01.02-  

31/12/2020   
01.01 -

31/12/2019 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 2.026.763   5.554.923 

ΣΥΝΟΛΑ 2.026.763   5.554.923 

        

  01.01 -     01.01 -  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΕΣΟΔΑ 31/12/2020   31/12/2019 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 108.889   211.760 

ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕΕ 92.353   0  

ΣΥΝΟΛΑ 201.242   211.760 

        

        

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31.12.2020   31.12.2019 

        

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΕΒΕ 57.329   566.750 

ΣΥΝΟΛΑ 57.329   566.750 

    

    

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ           31.12.2020       31.12.2019 

ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕΕ 2.248  0 

ΣΥΝΟΛΑ 2.248  0 

    

 

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

για τις χρήσεις 2020 και 2019 αντίστοιχα, αναλύονται ως εξής: 

 

  2020   2019 
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Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης 

233.170 

  

205.514 

 

 

 

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 2020. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

χρήσεως 2020. 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 – 2020. 

 

β) Κεφαλαιακές δεσμεύσεις 
 

Την 31.12.2020  η εταιρεία δεν είχε δεσμεύσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού. 

Οι εγγυητικές επιστολές της εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2020 αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης       

  2020   2019 

METROPOLITAN 120.000,00   120.000,00 

    

ERGON 338.905,50   388.905,50 

FRAPORT 3.664.600,00   2.942.710,00 

Σύνολο 4.123.505,50   3.451.615,50 

 

Η εταιρεία έχει λάβει εγγύηση ποσού 7.500.000 € από τον κύριο μέτοχο, εκ των οποίων ποσό 6.000.000 € 

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 57.429 €  ως εγγύηση για 

την καλή εκτέλεση συμβάσεων. 

 

30. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

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). Η έναρξη του μαζικού εμβολιασμού υπήρξε ορόσημο στην παγκόσμια 

προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η διασπορά της νόσου και να επιλυθεί η υγειονομική κρίση. Η επιτάχυνση 

των εμβολιασμών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την προοδευτική εξασθένηση της πανδημίας και την 
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επαναδραστηριοποίηση των οικονομιών. Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και λαμβάνοντας 

υπόψη τα νέα δεδομένα εμβολιασμού του πληθυσμού που θα έχουν σαν συνέπεια την μείωση των 

κρουσμάτων προσδοκά ότι σταδιακά θα ανακτήσει το σύνολο της δραστηριότητας της. 

 

Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, τα οποία να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

 

 

Άλιμος, 13.09.2021  
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