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ΑΡ.Μ.Α.Ε :46657/03/B/00/36 

ΑΡ.ΓΕΜΗ :122423107000 

BAU MARKET  Α.Ε. 
 

 

Eτήσιες οικονομικές καταστάσεις 

Για τη χρήση 2020 

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 

σύμφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 

 

 

 

Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο  της «BAU 
MARKET Α.Ε.» την 28η Απριλίου 2021 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.baumarket.gr.  
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κ. Μαθιός 
 
 
 
 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
 
BAU MARKET  Α.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ » ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2020 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2020-31.12.2020) 

 

 Κύριοι Μέτοχοι, 

 Κατά την κατάθεση προς έγκριση σας των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας  για την χρήση που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2020 σας παρουσιάζουμε  τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1-1-31.12.2020 . 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται , χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας ,για την χρήση 2020, 

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

,παραθέτοντας εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης για την χρήση 2021. 

 

Γενική Ανασκόπηση 

 

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη ένατη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου 2020 έως και 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρίας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία 

και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 

Ο Ισολογισμός , τα Αποτελέσματα Χρήσης και οι Ταμειακές Ροές ,  υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση όπως 

προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς. 

 

Οικονομική Ανασκόπηση  

 

Αναλυτικά η πορεία της εταιρίας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2020 όπου 

τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής : 

 

  1. Ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε στο ποσό των € 376 χιλ. έναντι  € 364 χιλ. το έτος 2019, παρουσιάζοντας 

αύξηση 3,3%. 

 

   2.   Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 61 χιλ. από € 102 χιλ. το 2019.Το ποσοστό του μικτού κέρδους για το 

2020 ανήλθε σε 16%  έναντι 28% το 2019. 

  3.   Οι λειτουργικές ζημιές της εταιρίας (προ φόρων ,χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) 

ανήλθαν στο ποσό των € 39 χιλ. έναντι  ζημιών € 6 χιλ. το 2019. 
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 4.  Τα αποτελέσματα  μετά από φόρους της εταιρίας παρουσίασαν ζημιές  ποσού των  € 39 χιλ. έναντι ζημιών € 7 

χιλ. το 2019.  

 

5.   Τα αποθέματα εμφανίζονται μειωμένα κατά € 12 χιλ. σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσεως 2019. 

 

6.   Τα υπόλοιπα πελατών και λοιπών απαιτήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά € 30 χιλ. σε σχέση με τα αντίστοιχα 

της χρήσεως 2019 

 

Η πανδημία και τα αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα, έχουν ως συνέπεια τη ραγδαία μείωση της οικονομικής 

δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά , πλην όμως η Εταιρεία αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία 

στην εμπορία και τοποθέτηση δομικών υλικών αύξησε τον κύκλο εργασιών της αλλά παρέμεινε σε αρνητικά 

αποτελέσματα λόγω της έντονης ανταγωνιστικότητας στον κλάδο και την περιορισμένη κερδοφορία . 

  

Οικονομική Θέση 

 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2020 ανέρχονται σε ποσό € -15 χιλ έναντι € 24 χιλ της προηγούμενης χρήσεως.  

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση  της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 

και 2019 είχαν την ακόλουθη εξέλιξη:  

 

 2020 2019 

Κυκλοφ.Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,98 0,98 

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,02 0,02 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων -0,07 0,14 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού 1,07 0,87 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού -0,07 0,13 

Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό -3,37 6,51 

Κυκλοφ.Ενεργητικό / Βραχυπρ.Υποχρεώσεις 0,97 1,21 

 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε  217 χιλ.  ευρώ ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό σε 211  

χιλ. ευρώ με αποτέλεσμα το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας να είναι αρνητικό κατά 6 χιλ. ευρώ.  

Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ποσού 217 χιλ. ευρώ περιλαμβάνεται υποχρέωση προς την μητρική 

εταιρεία ποσού 125 χιλ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

της εταιρείας προς τρίτους κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε 92 χιλ. ευρώ ποσό μικρότερο από το κυκλοφορούν 

ενεργητικό της εταιρείας (119 χιλ. ευρώ). 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31/12/2020 έχει καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του 
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μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της εταιρείας και το αντίστοιχο  της μητρικής εταιρείας θα περιλάβουν στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων  θέμα αναφορικά με την συγχώνευση των δύο 

εταιρειών με απορρόφηση της εταιρείας από την μητρική εταιρεία. 

Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης της παραπάνω διαδικασίας συγχώνευσης των δύο εταιρειών και προκειμένου η 

εταιρεία να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, και σε περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο θα λάβει κεφαλαιακή 

ενίσχυση από την μητρική εταιρεία. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

  

Λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας δεν υπάρχουν σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα προς 

διαχείριση.  

 

Εργασιακά θέματα 

 

Η εταιρεία απασχολεί 2 άτομα και δεν υφίσταται ανάγκη σχολιασμού εργασιακών θεμάτων.  

 

Διαχείριση Κινδύνων 

Η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους (πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, 

κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων). Αναλυτικότερα:   

 

Η εταιρία  δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα. 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της εταιρίας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των 

επιτοκίων.  Η εταιρία δεν έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία, ούτε στις υποχρεώσεις της  τραπεζικά δάνεια.  

Η αποπληρωμή των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

31/12/2020  

 <1 έτος 1-2 έτη >3 έτη 

Δανεισμός - - - 

Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 216.694,07 - - 

    

31/12/2019  

 <1 έτος 1-2 έτη >3 έτη 

Δανεισμός - - - 

Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 155.723,61 - - 

    

    

    

Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 



 

 7

 

Οι συναλλαγές της  Εταιρίας με τη μητρική ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.  αναλύονται κατωτέρω. 

 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ 12.581,33 7.777,35 

   

  ΑΓΟΡΕΣ

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ 49.696,27 63.520,67 

 

 

 

 

  

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ 124.567,66 93.052,16 

   

 

Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. 

 

 

Στόχοι και Προοπτικές 

 

Οι τρέχουσες  συνθήκες δεν οδηγούν σε αισιόδοξες προοπτικές εξέλιξης στον οικοδομικό κλάδο  καθώς  συνεχίζεται 

το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών .  

 

Κίνδυνος μη συνέχισης της δραστηριότητας 

 

Δεδομένου των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, και σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιπτώσεις 

στην αγορά λόγω της πανδημίας ,  και στο 2021 δεν διαφαίνεται  ότι η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα θα 

ανακάμψει. Η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα δεδομένα, τις αρνητικές προοπτικές του 

κλάδου,  τα ζημιογόνα επί σειρά ετών αποτελέσματα της εταιρείας,  και την εκείθεν μείωση των ιδίων της κεφαλαίων, 

που  εξαναγκάζει τους μετόχους    είτε σε μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου  με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών,  είτε 

σε αυξήσεις αυτού, σε τιμές υπέρ το άρτιον,  προς κάλυψιν υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς και τις περαιτέρω 

αρνητικές συνθήκες λόγω της εξέλιξης του ιού ,παραμένει σε ετοιμότητα, και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα  αναφορικά 

με το μέλλον της εταιρείας.  
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Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί έως σήμερα 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι , 

 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2020,την 

μη διάθεση κερδών λόγω ζημιών , την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσεως 

2020 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και να διορίσετε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή για 

τον έλεγχο της χρήσεως 2021. 

  

 

 

Ασπρόπυργος  28 Απριλίου 2021 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Κ.Μαθιός 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “BAUMARKETA.E.” 
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των ΟικονομικώνΚαταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “BAUMARKETA.E.” (η Εταιρεία), οι οποίες 
αποτελούνται από  την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις  συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας “BAUMARKETA.E.” κατά την 31η 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 οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

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

ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

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

 

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

της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 

σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 

δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 
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τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση 

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

είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

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

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 

 

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

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

οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020. 
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β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία “BAUMARKETA.E.” και το 

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

Συμβουλίου. 

 

γ) Στη σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 

της Εταιρείας κατά την 31/12/2020 έχει καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ 

τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό συμβούλιο έχει 

περιλάβει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα 

πραγματοποιηθεί στις 08/07/2021, σχετικό θέμα ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται 

και πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφησή της από την μητρική εταιρεία. 

 

Αθήνα, 29Απριλίου 2021 

 

 

 

 

Αγγελική Κ. Γρατσία - Δρομπάκη 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε € 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
Υπέρ το Άρτιο 

Αποτελέσματα 
εις νέον  

Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 31/12/2019 301.410,00 472.305,00 -749.444,96 24.270,04 

Μεταβολές στην καθαρή θέση στην 
περίοδο 1.1 έως 31.12.2020 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους  0,00 0,00 -39.309,76 -39.309,76 

Υπόλοιπο στις 31/12/2020 301.410,00 472.305,00 -788.754,72 -15.039,72 

 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε € 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
Υπέρ το Άρτιο 

Αποτελέσματα 
εις νέον  

Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 31/12/2018 302.086,00 421.700,00 -750.682,57 -26.896,57 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους  0,00 0,00 -6.833,39 -6.833,39 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου  -8.071,00 0,00 8.071,00 0,00 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 7.395,00 50.605,00 0,00 58.000,00 

Υπόλοιπο στις 31/12/2019 301.410,00 472.305,00 -749.444,96 24.270,04 

 
 

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) - ποσά εκφρασμένα σε € 

  31/12/2020 31/12/2019 

      

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Ζημιές  πρό φόρων  -39.393,98 -7.098,48 

Πλέον / μείον προσαρμογές για :     

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 675,81 957,62 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 841,05 663,87 

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

Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων 11.810,86 -27.220,70 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -30.690,52 -26.993,57 

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών ) 60.970,46 -5.718,41 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -841,05 -663,87 

      

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.372,63 -66.073,54 

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες     

      

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00  0,00  

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00  58.000,00 

      

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00  58.000,00 

      

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) 
+ (γ) 3.372,63 -8.073,54 

      

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 6.284,67 14.358,21 
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 9.657,30 6.284,67 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

31/12/2020 31/12/2019 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.1 1,36 1,36 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5.2 0,23 0,23 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.3 3.288,75 3.101,89 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5.4 1.175,76 625,76 
    4.466,10 3.729,24 
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία   
Αποθέματα 5.5 84.127,01 95.937,87 
Απαιτήσεις από πελάτες 5.6 110.937,76 84.597,76 
Λοιπές απαιτήσεις  5.7 6.169,30 2.368,77 
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 5.8 9.657,30 6.284,67 
    210.891,37 189.189,07 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   215.357,47 192.918,31 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
    
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.9 301.410,00 301.410,00 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 5.9 472.305,00 472.305,00 
Λοιπά Αποθεματικά  5.9 0,00 0,00 
Αδιανέμητα κέρδη 5.9 -788.754,72 -749.444,96 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής -15.039,72 24.270,04 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   -15.039,72 24.270,04 
    
Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους 5.10 13.703,12 12.924,66 

13.703,12 12.924,66 
    
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 5.11 216.694,07 155.723,61 
    216.694,07 155.723,61 
    
Σύνολο Υποχρεώσεων   230.397,19 168.648,27 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   215.357,47 192.918,31 

 
 

 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 27 έως 33 (παραγρ.5.1 έως και 5.11) 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε € 
        
  Σημείωση   31/12/2020 31/12/2019 
          
Κύκλος εργασιών 5.12   376.120,01 363.936,96 
Κόστος πωλήσεων 5.13   315.557,02 262.064,48 
Μικτά κέρδη   60.562,99 101.872,48 
          
Άλλα  έσοδα  5.14   294,84 26,56 
Κόστος λειτουργίας διαθέσεως 5.13   81.683,05 91.265,53 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   5.13   14.414,66 16.105,68 
Άλλα λειτουργικά έξοδα 5.15   3.313,06 962,44 
Ζημιές εργασιών     -38.552,93 -6.434,61 
    
          
Χρηματοοικονομικά έξοδα  - καθαρά 5.16   841,05 663,87 
Ζημιές προ φόρων     -39.393,98 -7.098,48 
    
Έσοδο φόρου εισοδήματος   5.17   -162,23 -108,09 

Ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες (Α)     -39.231,75 -6.990,39 

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν     
στην Καθαρή Θέση :   

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων       
Αναλογιστικά κέρδη πρόβλεψης αποζημίωσης 
προσωπικού    -102,64 206,58 
Φόρος εισοδήματος 5.17   24,63 -49,58 

Επίπτωση στο Φόρο Εισοδήματος λόγω αλλαγής 
του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσεως μετά από φόρους (Β) -78,01 157,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από  
φόρους (Α) + (Β)  -39.309,76 -6.833,39 

    

    

 Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά 
(σε €)     -0,3319 -0,0591 
      

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή  (σε €)  - - 

Ζημιές προ Φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων -38.552,93 -6.434,61 

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  -38.552,93 -6.434,61 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 33 έως 36 (παραγρ.5.12-5.17) αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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1. Γενικές Πληροφορίες 

Η εταιρία BAU MARKET ΑΕ εξειδικεύεται στη λιανική πώληση δομικών υλικών, ιδρύθηκε το έτος 1993 και 

προήλθε εκ μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ 

Ο.Ε.»  η οποία ιδρύθηκε με την  με το από 14 Ιουνίου 1993 Ιδιωτικό Συμφωνητικό συστάσεως Ομόρρυθμης 

Εταιρείας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας, με αύξοντα αριθμό 

10.856/22.06.1993. 

Έχει έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, Ιερά Οδός αριθμός 23 - (περιοχή Παραλίας Ασπροπύργου, 17ο χ.λ.μ. 

Αθηνών - Κορίνθου) και αποτελεί μέλος του ομίλου ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ που είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών . 

 

Διάρκεια εταιρίας:Η διάρκεια της εταιρείας , ορίζεται πεντηκονταετής από την δημοσίευση του 

Καταστατικού της (29/6/2000), ήτοι μέχρι την 29/6/2050. 

Αριθμός Μ.Α.Ε.: Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 

46657/03/B/00/360. 

Αριθμός ΓΕΜΗ:122423107000 

Σκοποί της εταιρίας : Σύμφωνα προς το άρθρο 4 του Καταστατικού της ΑΕ «BAU MARKET» οι σκοποί 

αυτής είναι οι εξής : 

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:  

1. Η εμπορία και η επεξεργασία, κάθε είδους δομικών, κατασκευαστικών, διακοσμητικών και συναφών 

υλικών καθώς και εργαλείων και εξαρτημάτων, που θα εισάγονται από την αλλοδαπή ή που θα προμηθεύεται 

από την Ελληνική αγορά. 

Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού από αυτούς που παράγουν  τέτοιου είδους  προϊόντα, ως και πάσης 

φύσεως  πρώτες ύλες. 

2. Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημοσίων έργων, για ίδιον λογαριασμό  ή 

για λογαριασμό τρίτων. 

3. Η παροχή κάθε είδους  συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα  και εφαρμογές προϊόντων, όπως τα 

περιγραφόμενα ανωτέρω. 

4. Η δημιουργία συστημάτων προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών της στην αγορά και η διεπιχειρησιακή 

συνεργασία δια του συστήματος franchising. 

5. Η μεταφορά  ιδίων  ή  αλλότριων προϊόντων. 

6. Η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας που θα αποφασίσει το Δ.Σ. της Εταιρείας. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: 

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με  οποιονδήποτε τρόπο. 

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 

Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία ή γραφεία  οπουδήποτε  στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή με όμοιο  

ή παρεμφερή σκοπό. 

Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις οποιασδήποτε φύσεως Τεχνικών Έργων, Δημοσίων ή 

Ιδιωτικών και να αναλαμβάνει σχετικές εργολαβίες. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 
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2.  Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

  

Οι οικονομικές καταστάσεις της BAU MARKET  Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2020 καλύπτουν την περίοδο 

από 01/01/2020 έως και την 31/12/2020,έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) καθώς και τις διερμηνείες τους , που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζουν την οικονομική θέση , τα αποτελέσματα και τις 

ταμιακές ροές της εταιρείας με βάση της αρχής συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η 

αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας της παρούσας 

οικονομικής πληροφόρησης. 

 Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και ήταν 

σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2020, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών καθώς και την κρίση της Διοίκησης σχετικά με τη 

διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η 

Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες 

συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες 

συνθήκες. 

Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 

μήνες. 

 Η σύνταξη   των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 , έχει γίνει με τις λογιστικές αρχές 

που εφαρμόσθηκαν και κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019. 

Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στην οικονομική πληροφόρηση και των αντιστοίχων 

ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε  217 χιλ.  ευρώ ενώ το κυκλοφορούν 

ενεργητικό σε 211  χιλ. ευρώ με αποτέλεσμα το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας να είναι αρνητικό κατά 6 χιλ. 

ευρώ.  

Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ποσού 217 χιλ. ευρώ περιλαμβάνεται υποχρέωση προς την 

μητρική εταιρεία ποσού 125 χιλ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, το σύνολο των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε 92 χιλ. ευρώ 

ποσό μικρότερο από το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας (119 χιλ. ευρώ). 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31/12/2020 έχει καταστεί κατώτερο από το μισό 

(1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του 

Ν. 4548/2018.  



 

 17

Προκειμένου η εταιρεία να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, θα θέσει θέμα στην Γενική Συνέλευση 

των μετόχων για υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 119 του ν.4548/2018 και  σε 

περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο θα λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση  από την μητρική εταιρεία.  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για 

τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 

2020, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Η Εταιρεία  δεν υιοθέτησε πρόωρα 

πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2020. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2020 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 
Μαρτίου 2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 

εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και 

των εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν 
οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα 
επιλογής μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις 
στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 
επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 
εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις 
στο ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε 
άλλα ΔΠΧΑ. Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, 
υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναδενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι 
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κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής 
πληροφορίας. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά 
τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους 
καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η 
τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η 
τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» Φάση 1η 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 

7 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική αναφορά από τη μεταρρύθμιση 

των επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου 

αναφοράς με εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες 

εξαιρέσεις στις απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 

39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν 

τις απαιτήσεις υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της 

μεταρρύθμισης του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 

‐ Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις ταμειακών ροών,  
‐ Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο 

αντιστάθμισης,  
‐ Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2020.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 
καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών 
στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας 
επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε 
στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας 
στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται 
οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία 
προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγματα. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 
πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις μισθωμάτων που σχετίζονται με την επιδημία 

του κορωναϊού 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 

εξέδωσε την 28Μαΐου 2020 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους 

μισθωτές να μην λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης εάν είναι άμεση συνέπεια 

του COVID-19 και πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τους εκμισθωτές. 



 

 19

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020. 

Πρόωρη εφαρμογή επιτρέπεται, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων ή ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που δεν είχαν εγκριθεί προς δημοσίευση την 28 Μαΐου 2020. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από τον Όμιλο  και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις  του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια – (Τροποποίηση) αναβολή του ΔΠΧΑ 9 (εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 

2020) 

Με την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής κατά δύο έτη, σε ετήσιες περιόδους 

αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να επιτρέψει χρόνο για την ομαλή 

υιοθέτηση του τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει σε 

περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρμόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον τροποποιήθηκε 

το ΔΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 

Χρηματοοικονομικά Μέσα παράλληλα με το ΔΠΧΑ 17. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» 
Φάση 2η 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε την «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων 

αναφοράς» - Φάση 2 με τροποποιήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 

χρηματοοικονομικές αναφορές μετά τη μεταρρύθμιση ενός δείκτη αναφοράς επιτοκίου, 

συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασής του με εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς. Οι τροποποιήσεις 

ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, με προγενέστερη εφαρμογή 

να επιτρέπεται. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία  που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης 

και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 

αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

 αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 
επικαιροποιημένες παραδοχές,  

 προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των 
συμβάσεων και  

 εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την 
έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 
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Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2023. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με 
την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα 
δικαιώματα κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι 
προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν 
τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2022.  

ΔΛΠ16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» -  Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη χρήση 

Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του 

περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που παράχθηκαν κατά 

τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα 

και οι δαπάνες παραγωγής αυτών των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να 

εμφανίζονται μειωτικά στο κόστος κτήσης των παγίων.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2022.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο» 

Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Τροποποιήσεις στο 

ΔΠΧA 3)» με τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» που ενημερώνουν μια αναφορά στο 

ΔΠΧΑ 3 χωρίς να αλλάξουν τις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2022.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία» 
- Επαχθείς συμβάσεις-Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον προσδιορισμό του 

κόστους εκπλήρωσης μιας σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύμβαση είναι επαχθής. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 

συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που 

σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί 

χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά 

στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2022.  
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις λογιστικών 
πολιτικών 

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 με την 
οποία διευκρίνισε ότι: 
- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8. 
- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές 

πολιτικές είναι σημαντικές όταν μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι 
χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές ανάλογα με τη φύση 
κάποιων συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που 
σχετίζονται με σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικά στο σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις 
χρειάζονται προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική είναι πιο 
χρήσιμη στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την τυποποιημένη 
πληροφορία ή τη σύνοψη των διατάξεων των ΔΠΧΑ.  

- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροφόρηση για τις 
λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση 
για τις λογιστικές πολιτικές. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη» -  

Ορισμός Λογιστικών εκτιμήσεων 

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 8 με την 
οποία:  
- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

υπόκεινται σε αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους. 
- Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων να αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση 
αυτή η οικονομική οντότητα αναπτύσσει μία λογιστική εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων 
περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τεχνικές 
αποτίμησης και δεδομένα. 

- Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το γεγονός αυτό 
από τη φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι 
μεταβολές στα δεδομένα ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις 
εκτός αν σχετίζονται με διόρθωση λάθους.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023. 
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Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου2020, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που 

περιέχουν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι 

οποίες εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 

ΔΠΧΑ 1Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς - Πρώτη εφαρμογή 
ΔΠΧΑ σε θυγατρική 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει τις παραγράφους Δ16(α) του ΔΠΧΑ 1 ώστε να 

επιμετρήσει σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά που αναφέρθηκαν από τη 

μητρική της, τα οποία είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της μητρικής στα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα Αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν εφαρμόζει το τεστ του 

10% της παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν 

μεταξύ της οντότητας (δανειζόμενη) και του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν ή 

εισπράχθηκαν είτε από την οντότητα ή το δανειστή για λογαριασμό άλλου μέρους.  

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - κίνητρα μίσθωσης 

Η τροποποίηση στο Παράδειγμα 13 που συνοδεύει το ΔΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγμα την 

παρουσίαση την αποζημίωση για βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο από τον εκμισθωτή με σκοπό να 

αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τον λογιστικό  χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης που μπορεί να 

προκύψει από τον τρόπο που τα κίνητρα μίσθωσης παρουσιάζονται στο παράδειγμα.  

ΔΛΠ 41 Γεωργία Φορολογία στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας  

Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να μην περιλαμβάνουν 

τις ταμειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια με τις 

απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13. 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηματικά εφαρμόζει η εταιρία είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1 Mετατροπή ξένου νομίσματος 

Το νόµισµα μέτρησης και αναφοράς της εταιρείας, από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια 

και οι  οικονομικές καταστάσεις της παρουσιάζονται σε Ευρώ (€).Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιµίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα κέρδη 

και οι ζηµιές που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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3.2 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, μείον,  

κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην εταιρία και το 

κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 

στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια  20 έτη  

Λοιπός εξοπλισμός 40 έτη 

 

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

ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 

τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση 

ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Τέλος, όταν οι ενσώματες ακινητοποιήσεις 

αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια 

κατά την πώληση, μεταφέρεται στα Αδιανέμητα Κέρδη. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα 

έξοδα της περιόδου που αφορούν.  

3.3 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσεως, υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημίες απομείωσης 

προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία τους είναι μικρότερη από τη λογιστική αξία τους. Οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ 

εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως Μια ζημιά 

απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού. Μετά την 

αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική 

αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 

3.4 Χρηματοοικονομικά  Μέσα  

 

Εμπορικές απαιτήσεις  

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι ποσά που οφείλονται από πελάτες για αγαθά που πωλήθηκαν ή για 
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υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών πρακτικών. Οι εμπορικές 

απαιτήσεις συνήθως διακανονίζονται εντός 60 - 180 ημερών και ως εκ τούτου κατατάσσονται στις 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο ποσό του τιμήματος 

εκτός κι αν περιέχουν σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης στην οποία περίπτωση αναγνωρίζονται στην 

εύλογη αξία. Η Εταιρεία διακρατεί τις εμπορικές απαιτήσεις με στόχο να εισπράξει τις συμβατικές 

ταμειακές ροές και επομένως τις επιμετρά μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της 

μεθόδου πραγματικού επιτοκίου.  

Αναφορικά με τις πολιτικές  απομείωσης η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 

για την επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, χρησιμοποιώντας την αναμενόμενη διάρκεια 

ζωής όλων των εμπορικών απαιτήσεων. 

Για να επιμετρηθούν οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί 

σύμφωνα με τα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και τις ημέρες που βρίσκονται σε καθυστέρηση. 

Στο τέλος της περιόδου η διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν ουσιώδεις πιστωτικοί κίνδυνοι 

για τον Όμιλο, οι οποίοι να μην έχουν ήδη καλυφθεί από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.  

3.5 Αποθέματα 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην συνηθισμένη 

πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των 

αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  

3.6 Διαθέσιμα και ισοδύναμα  διαθεσίμων  

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο.  

3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση 

μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. 

Η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

3.8 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

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

αναβαλλόμενους φόρους. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

η και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές , που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του 

φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους που αφορούν την τρέχουσα η 

τις προηγούμενες χρήσεις.  Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές 

και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται , 

βασιζόμενοι στο φορολογικό κέρδος της χρήσης. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση συνολικών 
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εισοδημάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Σε 

αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 

αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύσουν 

κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισμού  των 

υποχρεώσεων. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 

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

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

3.9 Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους  

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

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

που αφορά. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται 

στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες 

κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως με 

αναλογιστική μελέτη. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από  εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές στις 
αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η εταιρεία, είτε τερματίζει την απασχόληση 

εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να δεχθούν προσφορά παροχών 

από την εταιρεία σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης τους. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις 

παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την προγενέστερη μεταξύ των 

ακόλουθων ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των 

εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο 

πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης.  

3.10 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσες νομικές η τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση 

του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 

αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
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υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

3.11 Αναγνώριση Εσόδων Εξόδων 

Έσοδα: Το ύψος των εσόδων αποτελείται από την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών αφού αφαιρεθούν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Αναγνωρίζονται με 

την μεταφορά των κινδύνων στον πελάτη. Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση, με 

τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Αναλυτικά η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  

υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. 

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

πραγματοποιούνται για  λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

3.12 Διανομή Μερισμάτων 

Μόνο όταν η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας, 
αυτή αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

4. Διαχείριση Κινδύνων 

 
Η εταιρία δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους (πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, 
κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων). Αναλυτικότερα:   
 
Η εταιρία  δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα. 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της εταιρίας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές 

των επιτοκίων.  Η εταιρία δεν έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία ,ούτε στις υποχρεώσεις της  τραπεζικά 

δάνεια.  
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5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

5.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  

 
Τα κτίρια αφορούν εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων. 
 
Αξία Κτήσης  

Κτίρια 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2019 188.541,33 58.479,20 69.738,63 316.759,16 
Προσθήκες - - - - 
Πωλήσεις / Διαγραφές / 
Μεταφορές 

- - - - 

Υπόλοιπο 31/12/2019 188.541,33 58.479,20 69.738,63 316.759,16 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 01/01/2019 188.541,26 58.479,10 69.737,44 316.757,80 
     

Αποσβέσεις Περιόδου - - - - 
Υπόλοιπο 31/12/2019 188.541,26 58.479,10 69.737,44 316.757,80 

Αναποσβεστη Αξια στις 
31/12/2019 0,07 0,10 1,19 1,36 

Υπόλοιπο 01/01/2020 188.541,33 58.479,20 69.738,63 316.759,16 
     
Προσθήκες - - - - 
Πωλήσεις / Διαγραφές / 
Μεταφορές - - - - 
Υπόλοιπο 31/12/2020 188.541,33 58.479,20 69.288,63 316.759,16 

Συσσωρευμένες αποσβεσεις       
Υπόλοιπο 01/01/2020 188.541,26 58.479,10 69.737,44 316.757,80 
     
Αποσβέσεις Περιόδου - - - - 
Πωλήσεις / Διαγραφές / 
Μεταφορές - - - - 
Υπόλοιπο 31/12/2020 188.541,26 58.479,10 69.737,44 316.757,80 

Αναποσβεστη Αξια στις 
31/12/2020 0,07 0,10 1,19 1,36 

 
 
 

5.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. Η κίνηση των σχετικών 
λογαριασμών έχει ως εξής:  
 
 

 

Λογισμικό Σύνολο 

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 3.431,22 3.431,22 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

   

Υπόλοιπο 31/12/2019 3.431,22 3.431,22 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 01/01/2019 3.430,99 3.430,99 
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Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2019 3.430,99 3.430,99 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019 0,23 0,23 

   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 3.431,22 3.431,22 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2020 3.431,22 3.431,22 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 01/01/2020 3.430,99 3.430,99 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2020 3.430,99 3.430,99 

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2020 0,23 0,23 
 
 
 
 
 
5.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 

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

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Για τις υφιστάμενες κατά την 31/12/2020 προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης  

υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος  με συντελεστή  24% . 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για  την Εταιρεία , κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, έχουν ως έξης: 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Από Προβλέψεις για Παροχές σε 
Εργαζόμενους 

3.288,75 3.101,89 

Σύνολο 3.288,75 3.101,89 

 

 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος για την εταιρεία  το 2020 και 2019 είναι η 

παρακάτω: 

Υπόλοιπο 1/1/2020 

Χρέωση/ πίστωση 
στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

Χρέωση/ 
πίστωση στα 
λοιπά συνολικά 
έσοδα 

Υπόλοιπο 
31/12/2020 

Από Προβλέψεις για Παροχές 
σε Εργαζόμενους 3.101,89 162,23 24,63 3.288,75 

Σύνολο 3.101,89 162,23 24,63 3.288,75 

  
Υπόλοιπο 

1/1/2019 

Χρέωση/ πίστωση 
στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

Χρέωση/ 
πίστωση στα 
λοιπά συνολικά 
έσοδα 

Υπόλοιπο 
31/12/2019 
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Από Προβλέψεις για Παροχές 
σε Εργαζόμενους 3.043,37 108,09 -49,58 3.101,89 

Σύνολο 3.043,37 108,09 -49,58 3.101,89 
 

 

5.4 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  

 31/12/2020 31/12/2019 
 
Δοσμένες εγγυήσεις 1.175,76 625,76 

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων 
απαιτήσεων 1.175,76 625,76 

 

5.5 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας, αναλύονται ως έξης: 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

Εμπορεύματα 84.127,01 95.937,87 

Σύνολο αποθεμάτων 84.127,01 95.937,87 
 

 

 

5.6     Απαιτήσεις από πελάτες  

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Πελάτες 203.625,14 177.905,79 

Επιταγές Εισπρακτέες  24.154,87 21.987,72 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 116.842,25 115.295,75 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 110.937,76 84.597,76 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Για τις απαιτήσεις της Εταιρίας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση για τυχόν απομείωση τους και έχει 

σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη. 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και η λογιστική τους αξία 

θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

Η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει της 

οποίας ο αντίθετος λογαριασμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από πελάτες 

προσδιορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. 
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Για τον προσδιορισμό των εν λόγω ζημιών χρησιμοποιήθηκε ο κατωτέρω πίνακας χρονολογικής ανάλυσης 

και ποσοστών, που αναπτύχθηκε με τη χρήση ιστορικών δεδομένων και εύλογων προβλέψεων για το μέλλον, 

με βάση τον οποίο οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για την περίοδο 01.01.2020 – 31.12.2020 έχουν 

διαμορφωθεί στο ποσό των  1.546,5 ευρώ και βάρυναν τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου. 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και η λογιστική τους αξία θεωρείται πως 

προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

Η χρονική απεικόνιση των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας , συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν 

υποστεί απομείωση  έχει ως εξής : 

 

 

 

 

31/12/2020  
ΧΩΡΙΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
1-90 

ΗΜΕΡΕΣ 
91-180 

ΗΜΕΡΕΣ 
181-360 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΩ ΤΩΝ 
361 

ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  56.017,69 10.255,69 6.251,02 10.126,20 145.129,41 227.780,01 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 0,10% 0,50% 2,00% 5,00% 80,00%   

  56,11 51,28 125,02 506,31 116.103,53 116.842,25 
 

 

 

31/12/2019  
ΧΩΡΣ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
1-90 

ΗΜΕΡΕΣ 
91-180 

ΗΜΕΡΕΣ 
181-360 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΩ ΤΩΝ 
361 

ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  38.674,32 8.621,17 5.184,83 3.760,48 143.652,71 199.893,51 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 0,10% 0,50% 2,00% 5,00% 80,00%   

  38,74 43,11 103,70 188,02 114.922,17 115.295,73 
 

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας στις χρήσεις 2020 και 2019 

έχει ως εξής : 

 
Μεταβολή στην πρόβλεψη 
απομείωσης πελατών και λοιπών 
απαιτήσεων 
  

   31/12/2020 31/12/2019 

   

Υπόλοιπο έναρξης 115.295,75 115.295,75 

Σχηματισθείσες στη χρήση προβλέψεις 1.546,50 0,00 

Διαγραφή απαιτήσεων   

Υπόλοιπο  λήξης 116.842,25 115.295,75 
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5.7 Λοιπές απαιτήσεις 

 

    31/12/2020   31/12/2019 
  

Προκαταβολές και Προπληρωμένα Έξοδα 3.608,73 1.894,96 
Διάφοροι χρεώστες 1.618,68 454,62 

Απαιτήσεις Από Δημόσιο 941,89 19,19 

Σύνολο 6.169,30 2.368,77 

 

 

 

5.8 Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 2019, 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Ταμείο 1.190,41 1.109,18 

Καταθέσεις όψεως 8.466,89 5.175,49 

Σύνολο 9.657,30 6.284,67 

 

5.9  Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 301.410 ευρώ και διαιρείται σε 118.200 μετοχές ονομαστικής αξίας € 

2,55 ανά μετοχή 

Κατά την 31.12.2020, οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία ήταν οι: 

 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό 

 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 111.806 94,59%

ΜΑΘΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΘΙΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.197

3.197

2.775%

2,775%

 

5.10 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους  

 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα για την μελλοντική καταβολή 

παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το 

αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου κατά την ημερομηνία του 
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ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής 

του.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό της Εταιρείας κατά 

την 31.12.20 και 31.12.2019 αντίστοιχα. 

Με βάση το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 ισχύος από 1.01.2013 το αναλογιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει 

αναγνωρίζεται σε χωριστό λογαριασμό στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων.  

Η εταιρεία είχε αναγνωρίσει στις υποχρεώσεις προς το προσωπικό τα αναλογιστικά αποτελέσματα που είχαν 

δημιουργηθεί στις οικονομικές καταστάσεις των προηγουμένων ετών. 

 

    

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

Υποχρεώσεις ενάρξεως για:     

Συνταξιοδοτικές παροχές 12.924,67 12.173,62 

      

Χρεώσεις στα αποτελέσματα     

Κόστος τρέχουσα υπηρεσίας 611,26 603,38 

Δαπάνη τόκου 64,55 354,25 

Κόστος τερματικών παροχών 0,00 0,00 

Συνολικό Έξοδο που αναγνωρίσθηκε 
στην Κ.Α.Χ. 675,81 957,63 

Αναλογιστικό κέρδος / ζημία στην 
υποχρέωση 102,64 -206,58 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 
31η Δεκεμβρίου 13.703,12 12.924,67 

  

  

  

Οι κύριες αναλογιστικές παροχές που χρησιμοποίηθηκαν είναι οι εξής : 

2020 2019 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,50% 2,91% 

Πληθωρισμός 0,00% 0,00% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,00% 2,40% 

Η ανάλυση ευαισθησίας της παρούσας αξίας στις αλλαγές των κύριων αναλογιστικών παραδοχών έχει ως 
εξής : 

Επίπτωση στην Εταιρεία στην υποχρέωση παροχών προσωπικού 

αύξηση παραδοχής 
μείωση 

παραδοχής 
αύξηση 

παραδοχής 
μείωση 

παραδοχής 

Προεξοφλητικό επιτόκιο +0,5% -0,5% 0,00% 0,00% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,00% 0,00% +0,5% -0,5% 

Αναλογιστική υποχρέωση 13.041 14.397 14.400 13.037 

% Μεταβολής  -5,1% 4,8% 4,8% -5,1% 
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5.11 Προμηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις  

 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019, είχαν ως 
εξής:  

      31/12/20      31/12/19 

Προμηθευτές  203.220,02 142.036,40 

Προκαταβολές Πελατών 5.979,02 5.578,97 

Υποχρεώσεις προς το Προσωπικό 0,00 1.873,09 
Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά 
Ταμεία 2.152,24 2.198,04 

Διάφοροι Πιστωτές 4.141,61 - 

Δεδουλευμένα Έξοδα 99,44 622,97 

Υποχρεώσεις από Φόρους 1.101,74 3.414,14 

Σύνολο 216.694,07 155.723,61 

 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

  5.12 Κύκλος εργασιών  

 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων), όταν οι 

βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που διασυνδέονται με την ιδιοκτησία των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον 

αγοραστή. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της 

παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την ημερομηνία του κλεισίματος κάθε περιόδου. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται 

εάν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την ανάκτηση του οφειλόμενου τιμήματος ή την 

ενδεχόμενη επιστροφή των αγαθών. 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 368.065,40 334.084,46

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ. 
& ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
 0,00 62,10

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.460,81 25.194,61

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 4.593,80 4.595,79

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

376.120,01 363.936,96
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 5.13 Ανάλυση Λειτουργιών 

 

          Το κόστος λειτουργιών της εταιρείας κατά τις ημερομηνίες 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 

διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31/12/2020 

  
Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Χρημ/κά 
έξοδα Σύνολο 

Αμοιβές & λοιπές 
παροχές εργαζομένων 0,00 6.396,15 36.244,82 0,00 42.640,97 

Κόστος αποθεμάτων 
αναγνωρισμένο ως έξοδο 315.557,02 0,00 0,00 0,00 315.557,02 

Αποσβέσεις  παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 0,00 5.275,40 29.893,93 0,00 35.169,33 

Xρεωστικοί Τόκοι και 
Συναφή Έξοδα 0,00 0,00 0,00 841,24 841,24 

Λοιπά 0,00 2.743,11 15.544,29 0,00 18.287,40 

Σύνολο 315.557,02 14.414,66 81.683,05 841,24 412.495,96 

 

 

31/12/2019 

  
Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Χρημ/κά 
έξοδα Σύνολο 

Αμοιβές & λοιπές 
παροχές εργαζομένων 0,00 6.700,51 37.969,53 0,00 44.670,04 

Κόστος αποθεμάτων 
αναγνωρισμένο ως έξοδο 262.064,48 0,00 0,00 0,00 262.064,48 

Αποσβέσεις  παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 0,00 5.809,16 32.918,58 0,00 38.727,74 

Xρεωστικοί Τόκοι και 
Συναφή Έξοδα 0,00 0,00 0,00 663,97 663,97 

Λοιπά 0,00 3.596,01 20.377,42 0,00 23.973,43 

Σύνολο 262.064,48 16.105,68 91.265,53 663,97 370.099,66 

 

5.14 Άλλα Έσοδα  

   Τα άλλα έσοδα της Εταιρείας  την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019  είχαν ως εξής: 

  

  31/12/20 31/12/19 

Λοιπά Έσοδα 294,84 26,56 

Σύνολο 294,84 26,56 
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5.15 Άλλα λειτουργικά Έξοδα 

 

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 είχαν ως 

εξής: 

          31/12/2020 
         

31/12/2019 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 1.546,50 0,00 
Άλλα λειτουργικά έξοδα (έκτακτα ή 
ανόργανα έξοδα ,έξοδα 
προηγουμένων χρήσεων ,πρόβλεψη 
αποζημίωσης προσωπικού) 1.766,56 962,44 

Σύνολο 3.313,06 962,44 

 

 5.16 Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά) 

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 

2019 είχαν ως εξής: 

 31/12/20 31/12/19 

Έξοδα τόκων από:   
- Τραπεζικούς Τόκους και  λοιπά 
έξοδα τραπεζικών εργασιών 
 841,24 663,97 
- Πιστωτικοί Τόκοι 
 0,19 0,10 

 841,05 663,87 

 

5.17 Φόρος Εισοδήματος 

 

Για τις υφιστάμενες κατά την  31/12/2020 προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης  

υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος  με συντελεστή  24% .  

Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής :  

 

  31/12/20 31/12/19 
Τρέχουσα Φορολογική Επιβάρυνση - - 

Αναβαλλόμενη Φορολογική 
Επιβάρυνση (Ελάφρυνση) 

162,23 108,09 

Σύνολο 162,23 108,09 

      
  31/12/20 31/12/19 
Ζημιές προ φόρων -39.393,98 -7.098,48 
Συντελεστής Φόρου 24,00% 24,00% 
Αναμενόμενη Φορολογική  
Επιβάρυνση 

- - 

Τρέχων φόρος - - 

Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης  162,23 108,09 
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 162,23 108,09 

 

Οι χρήσεις 2011-2019 έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Λογιστές – Ελεγκτές βάσει της φορολογικής 

νομοθεσίας. 

 Για τη χρήση 2020 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α  του  Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη 

και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 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 οικονομικές 

καταστάσεις). 

 

5.18  Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 

 

Οι συναλλαγές της  Εταιρίας με τη μητρική ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.  αναλύονται κατωτέρω. 

 

 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ 12.581,33 7.777,35 

   

  ΑΓΟΡΕΣ 

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ 49.696,27 63.520,67 

 

 
 
  

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ 124.567,66 93.052,16 

   
 

 

Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. 

 

 

 

5.19 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Η εταιρία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία 

σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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5.20  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

Δεν υπάρχουν  μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα, που να αφορούν  την 

Εταιρεία, τα οποία χρήζουν αναφοράς  σύμφωνα με τα  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ). 
 

Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

 

Αθήνα 28/04/2021 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                    Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                       Η ΔΙΕΥΘ/ΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Κ.ΜΑΘΙΟΣ                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΜΑΘΙΟΣ                            ΣΟΦΙΑ Π.ΑΝΤΩΝΑΚΗ  

 
           ΑΡ.ΤΑΥΤ.:ΑΜ236394                                         ΑΡ.ΤΑΥΤ.:ΑΒ 038491                          ΑΡ.ΤΑΥΤ.:ΑΚ120784-ΑΡ.ΑΔ.0052132 

 



ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΡ.ΜΑΕ.ΑΡ.ΜΑΕ.46657/03/Β/00/36  ΑΡ.ΓΕΜΗ. 122423107000

 Διεύθυνση έδρας της Εταιρίας :17ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου

Αρ όδια Υ ηρε ία Νο αρχία : 31/12/2020 31/12/2019Νο αρχιακή Αυ οδιοίκη η Δυ ικής Α ικής

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες ,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, 
όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε €

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : 31/12/2020 31/12/2019

Διεύθυνση διαδικτύου : www.baumarket.gr 24.270,04 -26.896,57

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 28-Απρ-21 0,00 58.000,00

Νόμιμος ελεγκτής : Αγγελική Κ Γρατσία Δρομπάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 13071) -39 309 76 -6 833 39

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2020 και 
01.01.2019 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικές συνολικές Ζημιές χρήσεως μετά από φόρουςΝόμιμος ελεγκτής : Αγγελική Κ. Γρατσία-Δρομπάκη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 13071) -39.309,76 -6.833,39

Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ.  Α.Ε (ΑΜ.ΣΟΕΛ 125) -15.039,72 24.270,04

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Μαθιός Κ.Ιωάννης , Πρόεδρος 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  - ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2020 και 31.12.2019 
αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικές συνολικές Ζημιές χρήσεως μετά από φόρους

Μαθιός Ν. Δημήτριος , Διευθύνων Σύμβουλος Κύκλος εργασιών 376.120,01 363.936,96

Μαθιός Ι.Νικόλαος , Αντιπρόεδρος Μικτά κέρδη 60.562,99 101.872,48

Μαθιός Ε. Δημήτριος, Μέλος -38.552,93 -6.434,61

Πετρόπουλος Ε. Παναγιώτης, Μέλος Ζημιές / Κέρδη  προ φόρων -39.393,98 -7.098,48

Ζ έ / Κέ δ ά ό ό (Α) 39 231 75 6 990 39

Ζημιές / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ά έ € Ζημιές / Κέρδη μετά από φόρους (Α) -39.231,75 -6.990,39

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2020 31/12/2019 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -78,01 157,00

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία 1,36 1,36 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -39.309,76 -6.833,39

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,23 0,23 -0,3319 -0,0591

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4 464 51 3 727 65 0 00 0 00Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)

Ζημιές /Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  -ποσά εκφρασμένα σε €

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.464,51 3.727,65 0,00 0,00

Αποθέματα 84.127,01 95.937,87 -38.552,93 -6.434,61

Aπαιτήσεις από πελάτες 110.937,76 84.597,76

Λοιπές απαιτήσεις 6.169,30 2.368,77 Λειτουργικές δραστηριότητες
1/1-
31/12/2020 1/1-31/12/2019

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή  (σε €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ) - ποσά εκφρασμένα σε €

Ζημιές /Κέρδη προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

∆ιαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 9.657,30 6.284,67 Ζημιές /Κέρδη προ φόρων -39.393,98 -7.098,48

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 215.357,47 192.918,31 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποσβέσεις 0,00 0,00

Μετοχικό Κεφάλαιο 301.410,00 301.410,00 675,81 957,62

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -316 449 72 -277 139 96 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 841 05 663 87

Προβλέψεις

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -316.449,72 -277.139,96 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 841,05 663,87

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (α) -15.039,72 24.270,04
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 13.703,12 12.924,66 11.810,86 -27.220,70

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 216.694,07 155.723,61 -30.690,52 -26.993,57

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 230.397,19 168.648,27 60.970,46 -5.718,41

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

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

χρ (β) , , , ,

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 215.357,47 192.918,31 Μείον:

-841,05 -663,87

3.372,63 -66.073,54

( η) ξη η χρ ( η )

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  0,00 0,00

0 00 0 00

Επενδυτικές δραστηριότητες

3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της
εταιρίας

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση (5.17 ) των
οικονομικών καταστάσεων.

1. Η εταιρεία ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της ΜΑΘΙΟΣ
ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., που συμμετέχει άμεσα στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 94,59%. 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) 0,00 0,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 58.000,00

0 00 58 000 00

εταιρίας.

4. ∆εν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στη προηγούμενη σημείωση ( 3 ),
καθώς και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σημείωση 5.17 των
οικονομικών καταστάσεων).∆εν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις.

5.Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης 2 άτομα. Την προηγούμενη
χρήση ήταν 2 άτομα.

6. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 σωρευτικά από την έναρξη της 
διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας

(β)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0,00 58.000,00

(ποσά σε €) 3.372,63 -8.073,54

Έσοδα 12.581,33 6.284,67 14.358,21

Έξοδα 49.696,27 9.657,30 6.284,67

διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

Απαιτήσεις 0,00

Υποχρεώσεις 124.567,66

0,00

0,00Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

7.  Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων της 31.12.2016.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΘΙΟΣ

                              ΑΡ.ΤΑΥΤ.ΑΜ236394     ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΑΒ 038491     ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΑΚ120784

ΣΟΦΙΑ Π.ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΘΙΟΣ
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