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Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 

Παο ζέηνπκε ππφςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2019, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Διιεληθψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (Λ.4308/2014) 

θαη ζαο παξαζέηνπκε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο. 
 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δηαηξείαο  
Κε ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο ε Δηαηξεία «NUEVO ΑΔ» παξνπζηάδεη, ζχκθσλα κε ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ηεο, ηα παξαθάησ νηθνλνκηθά ζηνηρεία: 

Νη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2019, αλήιζαλ ζε € 13.468.996 απφ € 12.581.287 ην 2018, 
απμεκέλεο  θαηά πνζνζηφ 7,1%. Ξαξά ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιεληθήο αγνξάο, ε 

Δηαηξεία θαηάθεξε λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο. Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζην επίπεδν 
εμππεξέηεζεο, ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

Ρν πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο αλήιζε ζε 20% έλαληη 22% ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  

Ρν απνηέιεζκα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2019 δηακνξθψζεθε ζε € 1.147.111 απφ € 
1.351.609 ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2018.  

Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ην απνηέιεζκα πξν θφξσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2019 αλήιζε ζε πνζφ € 
884.966 έλαληη ηνπ πνζνχ € 1.098.662 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2018, ζεκεηψλνληαο κείσζε 19,5%. 

 

εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο 
Πηηο ρξήζεηο 2018 θαη 2019 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε ζεκαληηθέο θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε 

αγνξά ηδηφθηεησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο ησλ παξαγσγηθψλ θαη 
δηνηθεηηθψλ ηεο ππεξεζηψλ νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2019. 

 
Ζ εηαηξεία, κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 6/3/2019, απνθάζηζε ηελ 

κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο θαηά € 2 αλά κεηνρή. Ζ ζπλνιηθή κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλήιζε ζε € 199.800. Ρν κεηνρηθφ Θεθάιαην δηακνξθψλεηαη πιένλ ζε € 399.600, θαη 
δηαηξείηε ζε € 99.900 κεηνρέο  κε νλνκαζηηθή αμία € 4 αλά κεηνρή. 

 
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2019 έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε κε 

βάζε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα (Λ.4308/2014). Έσο θαη ηε πξνεγνχκελε ρξήζε ε Δηαηξία ζπλέηαζζε 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ( «Γ.Ξ.Σ.Α.») 
θαη ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα ( «Γ.Ι.Ξ.»), φπσο απηά είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κε 

απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ζηεο 10/07/2020 ε Δηαηξία άιιαμε ηα ινγηζηηθά πξφηππα κε βάζε ηα νπνία 
πξνεηνηκάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, θαζψο ε ηήξεζε ησλ ΓΞΣΑ είλαη πξναηξεηηθή γηα ηελ Δηαηξία 

ελψ έρεη παξέιζεη θαη ε ππνρξεσηηθή ζπλερφκελε πεληαεηία ηεο ηήξεζεο ησλ ίδησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 
δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

Οξγαλσηηθή δνκή εηαηξείαο 
Ζ εηαηξεία έρεη ηελ κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαη δηνηθείηαη απφ 5κειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ζ 

εηαηξεία εληάζζεηαη ζηνλ θιάδν παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ δσηθή παξαγσγή.  
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απαξηίδεηαη απφ ηα θάησζη κέιε: 

Ολνκ/λπκν   Ιδηόηεηα 

Γεψξγηνο Θεθαιάο  Ξξφεδξνο  
Θαξβέιεο Ησάλλεο  Αληηπξφεδξνο 

Γθνγθνξψζεο Ληθφιανο  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 
Θεθαιάο  Απφζηνινο  Κέινο 

Γθνγθνξψζεο Ονδφιθνο  Κέινο 
Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 10/09/2022. 

 

ηόρνη - βαζηθέο αμίεο – αξρέο δηνίθεζεο  
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμήο ηεο 

Δηαηξείαο. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.Π. πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ηφζν ζην θαηαζηαηηθφ φζν θαη απφ άιια 
εζσηεξηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο.  
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, 

ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Πηα πιαίζηα απηά, ιακβάλεη φια 

ηα κέηξα θαη ηηο απνθάζεηο πνπ απαηηνχληαη.  
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο, ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαη ε 

νξζή δηαρείξηζε ζηα πιαίζηα ησλ λνκνζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, βαζηθή αξρή δηνίθεζεο είλαη ε 
πξνάζπηζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Δλζώκαηα θαη άπια πάγηα ζηνηρεία 
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία έρεη επελδχζεη ζε εμνπιηζκφ πςειήο ηερλνινγίαο θαη 

πξνδηαγξαθψλ, φπσο κεραλήκαηα, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ. 
 

Βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο απόδνζεο 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2019 ζε ζχγθξηζε κε 
ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2018, σο εμήο: 

- Ν δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο έκεηλε ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα ζε ζρέζε κε ην 2018, δειαδή 
ζε 20% έλαληη ηνπ 22% ηε πξνεγνχκελε ρξήζε.  

- Ρν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα Ίδηα Θεθάιαηα δηακνξθψζεθε ζε 1,93 (θνξέο) απφ 1,46  
- Ν δείθηεο Γαλεηαθψλ Θεθαιαίσλ πξνο Ίδηα Θεθάιαηα, δηακνξθψζεθε ζε 120% απφ 83% 

- Ρν πνζνζηφ ηεο πξν θφξσλ θεξδνθνξίαο κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2018, δειαδή ζε 7%, έλαληη 

ηνπ 9% ηε πξνεγνχκελε ρξήζε 
 

Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο, πηζησηηθφ 

θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη ζε θηλδχλνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε 

θαη αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή αιιά θαη ηελ παγθφζκηα αγνξά. 
Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ ε Γηνίθεζε θαη ηα εληεηαικέλα ζηειέρε απηήο, 

δηακνξθψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη 
δηαρείξηζε ηνπ πξνθείκελνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:  
- θαηαγξάθεη θαη κεξηκλά γηα ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο 

αμίαο ησλ αλνηγκάησλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θαη ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ 

- εθαξκφδεη πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ θαη εηδηθψλ αλαιχζεσλ επαηζζεζίαο, 
βάζεη ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη θαη πνζνηηθά ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο 

- κειεηά δπλαηφηεηεο ρξήζεο ή απφθηεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή εξγαιείσλ αληηζηάζκηζεο 
ησλ θηλδχλσλ 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζην θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη πηζησηηθφ είλαη θίλδπλνη εμαξηψκελνη ζην κέιινλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο πξννπηηθέο 
ηεο ειιεληθήο θαη παγθφζκηαο αγνξάο.  

Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην δηακνξθψλεη εηδηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο, δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζεκεηψλεηαη φηη, νη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο 
κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ θαη πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ιφγσ ηεο έγθαηξεο είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο, θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο δεκηψλ απφ επηζθαιείο πειάηεο (κέζσ ηεο αζθάιηζεο 
πηζηψζεσλ).  

Αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, κε ηε ζπλεξγαζία θπξίσο ηεο 
Νηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο, δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηάο κέζσ πξνζεθηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ πιεξσκψλ γηα καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ απφ 

ηελ θαζεκεξηλή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 
δψλεο (θαζεκεξηλή, εβδνκαδηαία, κεληαία βάζε).   

 
Σάζεηο θαη πξννπηηθέο γηα ην 2020 

Ζ εηαηξεία ζα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πνπ έρεη ραξάμεη ε Γηνίθεζή ηεο, 

εθκεηαιιεπφκελε θάζε επθαηξία ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  
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Πηηο 31/12/2019, ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο γείαο (ΞΝ) ελεκεξψζεθε γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξηνξηζκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ πλεπκνλίαο, άγλσζηεο αηηίαο, ζην Wuhan, Hubei ηεο Θίλαο. Πηηο 7/1/2020, νη θηλεδηθέο αξρέο 

πξνζδηφξηζαλ σο ηελ αηηία έλαλ λέν ηχπν θνξνλντνχ (COVID-19). Απφ ηηο 31/12/2019, ε αλάπηπμε θαη ε 
εμάπισζε ηνπ COVID-19 έρεη νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε πιήζνπο ζπλαθψλ γεγνλφησλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Ρνλ Κάξηην ηνπ 2020 ν ΞΝ θήξπμε ηνλ COVID-19 παλδεκία. Ν αληίθηππνο ηεο παλδεκίαο COVID-19 είλαη 
έλα κε δηνξζσηηθφ γεγνλφο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο  πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2019. 

Ζ παλδεκία ηνπ COVID-19 απνηειεί κία πξσηνθαλή παγθφζκηα πγεηνλνκηθή θξίζε κε νηθνλνκηθέο θαη 
θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. 

Ζ Δηαηξία ζπλερίδεη απξφζθνπηα ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο έθζεζεο. Γελ 
δξαζηεξηνπνηείηε δειαδή ζε θιάδν πνπ είλαη άκεζα επεξεαδφκελνο απφ ηελ πξσηφγλσξε θξίζε απηή. Ζ 

Γηνίθεζε θηλήζεθε άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά θαη έζεζε ζε εθαξκνγή ζεηξά πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, 

ζηεξίδνληαο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηελ εζληθή πξσηνβνπιία θαη αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο ησλ 
αξκνδίσλ γηα ηελ ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ εμάπισζεο ηνπ ηνχ.  

Γελ κπνξνχλ ζηελ παξνχζα θάζε λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ νη ελδερφκελεο επηπηψζεηο 

αιιά πηζαλνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο είλαη νη αθφινπζνη: 

• Νη δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ιφγσ απνκφλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ επηδεκία. 

Ξξνο ην παξφλ, δελ έρεη παξαηεξεζεί θάηη ηέηνην, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεξγαηψλ αληαπνθξίζεθε 

άκεζα θαη επηηπρεκέλα ζηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζία, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγηθή ηνπο ππνδνκή.  

• Νη πσιήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ ιφγσ ηεο εμάπισζε ηνπ πηνχ θαη ηεο πξνζσξηλήο ή 

νξηζηηθήο αλαζηνιήο εξγαζηψλ ησλ πειαηψλ. Ξξνο ην παξφλ, δελ έρεη παξαηεξεζεί θάηη ηέηνην. Ζ 

πξνκήζεηα ησλ πειαηψλ ζπλερίδεηαη θαλνληθά ηε ζηηγκή απηή.  

 

Ζ Δηαηξία έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ζηέξεεο βάζεηο νξγάλσζεο θαη δνκήο νχησο ψζηε λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο 

πξνθιήζεηο ελψ παξάιιεια ε πγηήο δηάξζξσζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο απνηειεί παξάγνληα ζσξάθηζεο ελ 

κέζσ ελφο εμαηξεηηθά δχζθνινπ θαη αβέβαηνπ πεξηβάιινληνο. Αλαθέξεηαη πσο ε Δηαηξία δηαζέηεη κηα θαιή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, κε ζεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο (€ 2 εθ ηελ 31/12/19), δηαζέζηκα φξηα ηξαπεδηθψλ 

αλαιήςεσλ. Απηά απνηεινχλ παξάγνληεο κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα επέιζεη απφ ηελ 

αβεβαηφηεηα γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο.  

 

Δπεηδή ε θαηάζηαζε εμειίζζεηαη ξαγδαία, ε νπνηαδήπνηε εθηίκεζε ζε φηη αθνξά ηηο εκπνξηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ COVID-19 γηα ηελ ηξέρνπζα ρξνληά, επί ηνπ παξφληνο, δελ είλαη δπλαηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε αθξίβεηα. Κε βάζε ηελ γεληθφηεξε αμηνιφγεζε πνπ έγηλε, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρεη 

ζπκπεξάλεη φηη δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη δελ 

απαηηείηαη λα αλαγλσξηζηνχλ πεξαηηέξσ πξνβιέςεηο απνκείσζεο ζρεηηδφκελεο κε απαηηήζεηο, απνζέκαηα ή 

ινηπά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 

 
Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

Ρα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία αλαιχνληαη ζηηο επηκέξνπο ζεκεηψζεηο ησλ 
ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
Ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο 

Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ππνθαηάζηεκα ζηελ πεξηνρή Λέα Αξηάθε Δπβνίαο. Θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο (έδξα) είλαη 

ζην Πρεκαηάξη.  
 

Ίδηεο κεηνρέο  
Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο. 

 

Σνκέαο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο δελ ππήξμε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 
Πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε 
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Πηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο εληάζζεηαη θαη ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξίαο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. Πηα πιαίζηα απηά ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο 
εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

απφδνζεο. Βνχιεζε θαη ζηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα πξντφληα λα έρνπλ ηε κηθξφηεξε 
δπλαηή αξλεηηθή πεξηβαιινληηθή επίπησζε θαη’ αλαινγία κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Πξνηεηλόκελε Γηάζεζε Κεξδώλ  
Ρν ΓΠ ζα πξνηείλεη ζηνπο κεηφρνπο γηα ηε ρξήζε 2019 λα κελ γίλεη δηαλνκή θεξδψλ ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηειεί ππφ ηελ Έγθξηζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ. 
 

Δξγαζηαθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα 

Πηελ εηαηξεία απαζρνιήζεθαλ ηξηάληα (30) άηνκα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηε ρξήζε 2019 θαη 
ζπλνιηθά θαηαβιήζεθαλ γηα κηζζνχο, εκεξνκίζζηα, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ € 666.500. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο παξέρεη ίζεο 
επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο αλεμάξηεηα απφ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, παξέρνληαο 

αζθάιεηα θαη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  
Ζ εηαηξεία έρεη δεζκεπηεί λα παξέρεη έλα αζθαιέο θαη πγηέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, λα 

ιεηηνπξγεί κε θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ δηαζθαιίδνληαο ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα 

πξνζηαηεχεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα αζθεί ππεχζπλε επηθνηλσλία θαη 
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Δπίζεο, ε εθπαίδεπζε θαη ε εμέιημε φισλ ησλ ζπλεξγαηψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ θεξδνθφξα αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο. 
 

εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ζήκεξα 

Ζ Δηαηξεία, κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 2/1/2020, απνθάζηζε ηελ 
δηαλνκή θεξδψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ αμίαο € 599.400 (ήηνη 99.900 κεηνρέο επί € 6 αλά κεηνρή). 

Ζ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζα πξνζδηνξηζζεί θπξίσο απφ ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε 
ηεο επηδεκίαο Covid-19. Ζ Δηαηξία παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο, αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο θαη πξνβαίλεη 

ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη, θαηά ην δπλαηφλ, ηελ επίπησζε ησλ 
ζρεηηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη λα ζπλερίζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο. 

 
Ξέξαλ ηνπ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 

31/12/2019, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξία θαη λα ρξήδνπλ αλαθνξάο. 

 
 

Πρεκαηάξη Βνησηίαο, 20 Ηνπιίνπ 2020 

 
O Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 
 

Γεψξγηνο Θεθαιάο 
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Β. Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
 

Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
 
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο NUEVO AE 
 
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Γλώκε 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο NUEVO AE (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη 
απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2019, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο ηεο 
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα. 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ 
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο NUEVO AE θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε 
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4308/2014 φπσο ηζρχεη. 

Βάζε γλώκεο 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ (ΓΞΔ) φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 
Διιεληθή Λνκνζεζία. Νη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελφηεηα ηεο 
έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία, 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ καο, ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ 
Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη 
ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε 
εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη 
θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο. 

Άιιν Θέκα 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 θαηαξηίζηεθαλ   ζχκθσλα 
κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα ελψ ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο είραλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Λ.4308/2014 φπσο ηζρχεη, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη 
σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο 
ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 
Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, 
εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη 
άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν 
ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε 
ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ 
είλαη εγγχεζε φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 
Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. Πθάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ 

απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη 
ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
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Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, αζθνχκε 
επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη 
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε 
γλψκε καο. Ν θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ απηφλ 
πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, 
ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Θαηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εχινγν ησλ 
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε.  

 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα 
ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο 
Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε 
ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Ρα 
ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. 
Ωζηφζν, κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί 
σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο 
ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε. 

Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, 
θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

Έθζεζε επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Λ. 4336/2015, 
ζεκεηψλνπκε φηη: 
α) Θαηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Λ. 4548/2018 θαη ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2019. 

β) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία NUEVO AE θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ 
έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ. 

 

Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2020 
Ζ Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 
Ησάλλα Ξεηξνπιάθε 
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 40831 
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Γ. ΙΟΛΟΓΙΜΟ  

 

  εκ. 2019 2018 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       

Δλζώκαηα πάγηα       

Αθίλεηα   2.623.528 1.122.338 

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο   586.671 178.469 

Ινηπφο εμνπιηζκφο   541.640 179.777 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  242.381 245.000 

ύλνιν 5.1  3.994.220 1.725.584 

Άπια πάγηα ζηνηρεία   
  

Ινηπά άπια 5.2  10.518 13.244 

ύλνιν   10.518 13.244 

Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό 

θαηαζθεπή 
5.3  11.410 329.472 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 6.1  47.996 63.058 

Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 6.2  185.004 40.004 

ύλνιν   233.000 103.062 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη   0 0 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ   4.249.148 2.171.363 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       

Απνζέκαηα       

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα   69.804 42.543 

Δκπνξεχκαηα   482.102 579.353 

Ξξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά   535.603 523.046 

Ξξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα   94.582 167.511 

Ινηπά απνζέκαηα   5.055 2.657 

ύλνιν 6.3  1.187.146 1.315.110 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο       

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 6.4  5.817.333 5.003.798 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ   121 578 

Ινηπέο απαηηήζεηο 6.5  626.073 532.096 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 6.6  446.617 606.617 

Ξξνπιεξσκέλα έμνδα   25.466 21.571 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.7  950.904 892.088 

ύλνιν   7.866.513 7.056.749 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ   9.053.660 8.371.859 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ   13.302.808 10.543.222 

Καζαξή ζέζε       

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα       

Θεθάιαην 7  399.600 599.400 

ύλνιν   399.600 599.400 
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  εκ. 2019 2018 

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ 7  3.478.657 2.913.028 

Απνηειέζκαηα εηο λέν   661.944 765.430 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο   4.540.202 4.277.858 

Τπνρξεώζεηο       

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

Γάλεηα 8.1.1  2.241.124 1.820.357 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  8.1.2 70.731 0 

ύλνιν   2.311.855 1.820.357 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

Ρξαπεδηθά δάλεηα   2.525.363 1.215.772 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ   687.786 505.347 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 8.2.1  2.303.626 1.913.877 

Φφξνο εηζνδήκαηνο   224.872 334.633 

Ινηπνί θφξνη θαη ηέιε   30.747 33.121 

Νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο   41.492 45.537 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 8.2.2  628.717 387.406 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα   8.148 9.316 

ύλνιν   6.450.751 4.445.007 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   8.762.606 6.265.364 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη 
ππνρξεώζεσλ 

  13.302.808 10.543.222 
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Γ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

  εκ. 
01/01 - 

31/12/2019 
01/01 - 

31/12/2018 

Θχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)  9 13.468.996 12.581.287 

Θφζηνο πσιήζεσλ  9 -10.711.119 -9.800.736 

Μηθηό απνηέιεζκα   2.757.877 2.780.551 

Ινηπά ζπλήζε έζνδα   4.950 7.375 

    2.762.827 2.787.926 

Έμνδα δηνίθεζεο 9 -45.150 -62.441 

Έμνδα δηάζεζεο  9 -1.582.297 -1.372.019 

Ινηπά έμνδα θαη δεκηέο   -20.422 -5.980 

Θέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ 
ζηνηρείσλ 

  -17.645 -14.616 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη επελδχζεσλ   11.625 14.820 

Ινηπά έζνδα θαη θέξδε   38.172 3.918 

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ   1.147.111 1.351.609 

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα   3.572 6.111 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα   -265.717 -259.057 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ   884.966 1.098.662 

Φφξνη εηζνδήκαηνο   -223.022 -333.233 

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο   661.944 765.429 
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Δ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΔΩ  

 

  Κεθάιαην 
Απνζεκαηηθά λόκσλ 

θαη θαη/θνύ 

Απνηειέζκαηα εηο 

λέν 
ύλνιν 

Τπόινηπν 01.01.2018 799.200 180.283 2.572.612 3.552.095 

Κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ      270.023 270.023 

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ   2.296.505 -2.296.505 0 

Τπόινηπν 01.01.2018 (πξνζαξκνζκέλν) 799.200 2.476.788 546.130 3.822.118 

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ   526.613 -526.613 0 

Πρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ   19.517 -19.517 0 

Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο -199.800 -109.890   -309.690 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ     765.429 765.429 

Τπόινηπν 31.12.2018 599.400 2.913.028 765.430 4.277.857 

Κεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν       0 

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ   765.430 -765.430 0 

Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο -199.800 -199.800   -399.600 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ     661.944 661.944 

Τπόινηπν 31.12.2019 399.600 3.478.657 661.944 4.540.202 
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Σ. Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 

2019 
 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία 
 

α) Δπσλπκία: NUEVO Α.Δ.  

β) Λνκηθφο ηχπνο: Αλψλπκε εηαηξεία. 

γ) Ξεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2019 - 31.12.2019 

δ)  Γηεχζπλζε ηεο έδξαο: Πρεκαηάξη Βνησηίαο, ΡΘ 320 09 

ε) ΓΔ.ΚΖ.: 46528022000. 

ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

δ) Ζ εηαηξεία  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία :  Κεζαία νληφηεηα. 

ε)  Ζ δηνίθεζε δειψλεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ 

λφκν Λ.4308/2014. 

ζ) Ρα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ 
λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο.  

η) Ρα πνζά έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί ζε αθέξαην αξηζκφ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ρπρφλ δηαθνξέο 

νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηαο 

Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εληφπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2019,  πνπ θαιχπηνπλ ηε πεξίνδν 1 

Ηαλνπαξίνπ 2019 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε κε βάζε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά 
Ξξφηππα (Λ.4308/2014). Έσο θαη ηε πξνεγνχκελε ρξήζε ε Δηαηξία ζπλέηαζζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ( «Γ.Ξ.Σ.Α.») θαη ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά 
Ξξφηππα ( «Γ.Ι.Ξ.»), φπσο απηά είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο 

ζηεο 10/07/2020 ε Δηαηξία άιιαμε ηα ινγηζηηθά πξφηππα κε βάζε ηα νπνία πξνεηνηκάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο, θαζψο ε ηήξεζε ησλ ΓΞΣΑ είλαη πξναηξεηηθή γηα ηελ Δηαηξία ελψ έρεη παξέιζεη θαη ε 
ππνρξεσηηθή ζπλερφκελε πεληαεηία ηεο ηήξεζεο ησλ ίδησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ δεκνζίεπζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ επίδξαζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα Απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο , 
απφ ηελ αιιαγή ησλ ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ, παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκείσζε 19. 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ απφ 

ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ 
εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη 

παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη 

εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Ρα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Νη 
εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή βάζε.   

Νη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ, ηηο ζπκκεηνρέο, 

ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ επηιέγεηαη ε 
εθαξκνγή ηεο. 
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3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο 
ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.  

3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 
θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε ρξήζε.  

Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ, 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ιφγσ πάγην ζηνηρείν. Δπηπιένλ, 
πεξηιακβάλεη κηα εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην 

ηδηνπαξαγφκελν πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή 

παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία δελ επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ καθξάο πεξηφδνπ 
θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο, κε ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηφ. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο 

(αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηψζεσο). 

Νη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο, ε 

νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο: 

Θηίξηα 25 έηε 
Κεηαθνξηθά κέζα 1-8 έηε 

Έπηπια, ζθεχε θιπ 1-10 έηε 
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 1-5 έηε 

Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ  1-10 έηε 
Ινηπά Ξάγηα 1-10 έηε 

Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξείηε φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ 
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαθηήζηκεο. Πηελ πεξίπησζε απηή 

ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ 
ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Ρν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο 
αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηψλ.  

γ) Γηαγξαθή 

Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο.  

3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.  

Ζ αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη 

θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, κεησκέλε θαηά 

ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο 
δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο πέξαλ ησλ 

αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ζ απφζβεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
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3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
πκκεηνρέο 

Νη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο ηνπο 

φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή γεγνλφηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη 
αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ππεξβαίλεη ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ωο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο πνπ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 

αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ επφκελε πεληαεηία θαη ηεο 
ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, δειαδή ζην 
θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ 

απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην 

θφζηνο θηήζεψο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο, εθηφο απφ ηα έληνθα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ ηα πνζά, ν ρξφλνο ιήμεψο ηνπο ή ην επηηφθην είλαη 
ζεκαληηθά, απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή 

κέζνδν).   

Εεκία απνκεηψζεσο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ πνπ ε 
νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ. 

Ρν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην 

κεγαιχηεξν απφ: 
 Ρελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 Ρελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν θφζηνο πσιήζεσο. 
 

Νη δεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε ζε 
απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο πνπ 

ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε θαηαρσξηζηεί δεκία απνκεηψζεσο.  

Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ 
λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη 

ζηα απνηειέζκαηα.  

γ) Γηαγξαθή 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά 
δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνχλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Σξέρσλ θόξνο 

Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

 Ρνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 
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 Ρνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.  

Νη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, θαηά 
ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία. 

3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθήο 

αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε 
αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

3.1.5. Απνζέκαηα 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Ρα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ 
απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε 

ρξήζε.  

Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ απνζεκάησλ, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ, αλαιψζηκσλ 
πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα 

εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ηδηνπαξαγφκελν ζηνηρείν, 

ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία δελ επηβαξχλεη ην θφζηνο 
ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ απνζεκάησλ καθξάο πεξηφδνπ παξαγσγήο ή σξηκάλζεσο κε ηφθνπο εληφθσλ 

ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηά. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή 
κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεσο 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο κέζεο ζηαζκηθήο κεζφδνπ. Πηελ πεξίπησζε απνηηκήζεσο ζηελ θαζαξή 
ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε δεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη σο θφζηνο πσιεζέλησλ, εθηφο αλ είλαη ζεκαληηθή, 

νπφηε ελζσκαηψλεηαη ζην θνλδχιη «απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». 

3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Νη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη  

απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο 

ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη ζηελ 
πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ δέζκεπζε 

πνπ αλέιαβε νχηε λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ. 

Ρα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο θαη 
απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, δειαδή 

ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί. 

3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα, 

απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηφο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην 
απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

β) Γηαγξαθή 

Κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, 

αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.  
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3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρψξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην 
νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά 

ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηαρσξίδνληαη σο 
θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.  

β) Γηαγξαθή 

Κηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 

εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ 
πθίζηαηαη πιένλ.  

3.1.9. Πξνβιέςεηο 

Νη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη 
λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη 

λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

3.1.10. Έζνδα θαη έμνδα 
Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Δηδηθφηεξα: 

 Ρα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη 

δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
 Κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θπξηφηεηά ηνπο. 
 Ρα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή. 

 Ρα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα θαη ζεσξείηαη 
ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα. 

 Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πνζνζηνχ νινθιεξψζεσο. 

 Ρα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο απφ ηξίηνπο 

θαηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

 Oη ηφθνη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή ηε ζηαζεξή 

κέζνδν.  

 Ρα κεξίζκαηα ή παξφκνηαο θχζεσο εηζφδεκα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ 

νληνηήησλ φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο. 

3.1.11.  ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

Ρα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά 

πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

3.1.12.  Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  
Ρα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ 

γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ έλα ή 
πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Ρα 

ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

3.1.13. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 
Νη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή 

επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Νη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ 
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εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρα κε δηνξζσηηθά, κεηά 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   

3.1.14. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Νη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε άιινπο 
παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

3.1.15. Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 
Νη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη 

πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο, θαηά πεξίπησζε. Νη κεηαβνιέο 

απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

3.1.16. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 
Νη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.  

Πηελ παξνχζα πεξίνδν 2019 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

 
4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 

Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ λφκνπ γηα λα 
εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γλσζηνπνηεί 

θαη αηηηνινγεί επαξθψο ηελ παξέθθιηζε απηή.  

Πηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο. 

5. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

5.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
Ρα Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Πνζά ζε € Γήπεδα Κηίξηα 

Δπελδπηηθ
ά Αθίλεηα 

Μεραλνινγηθ
όο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπόο 
εμνπιηζκ

όο 

Λνηπόο 
εμνπιηζκ
όο leasing 

ύλνιν 

Α. Αμίεο Κηήζεο 

  

 

      

  

 

    Τπόινηπα 01.01.2018 44.519 1.075.121 252.575 664.723 505.194 77.290 2.619.422 

Ξξνζζήθεο 58.147 7.480   18.858 12.032   96.516 

Κεηψζεηο 0 0   -28.848 -41.236   -70.084 

Τπόινηπα 31.12.2018 102.666 1.082.601 252.575 654.733 475.990 77.290 2.645.854 

Ξξνζζήθεο 0 1.559.614 7.505 443.898 344.763 196.039 2.551.820 

Κεηαθνξέο        77.290 -77.290 0 

Κεηψζεηο 0 0  0 -44.923   -44.923 

Τπόινηπα 31.12.2019 102.666 2.642.215 260.080 1.098.631 853.120 196.039 5.152.751 

               

Β. Απνζβέζεηο              

               

Τπόινηπα 01.01.2018 0 23.619 0 440.488 339.191 12.366 815.664 

Απνζβέζεηο 0 39.310 7.574 64.623 39.440 9.275 160.222 

Κεηψζεηο 0 0  -28.848 -26.768   -55.616 

Τπόινηπα 31.12.2018 0 62.929 7.574 476.263 351.863 21.641 920.270 

Απνζβέζεηο 0 58.424 10.125 35.696 125.359 22.998 252.601 
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Πνζά ζε € Γήπεδα Κηίξηα 

Δπελδπηηθ
ά Αθίλεηα 

Μεραλνινγηθ
όο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπόο 
εμνπιηζκ

όο 

Λνηπόο 
εμνπιηζκ
όο leasing 

ύλνιν 

 Κεηαθνξέο        30.916 -30.916 0 

Κεηψζεηο 0 0  0 -14.340   -14.340 

Τπόινηπα 31.12.2019 0 121.353 17.699 511.959 493.798 13.723 1.158.531 

               

Αλαπόζβεζην 
ππόινηπν 31.12.2018 

102.666 1.019.672 245.000 178.469 124.127 55.649 1.725.584 

                

Αλαπόζβεζην 
ππόινηπν 31.12.2019 

102.666 2.520.862 242.381 586.671 359.323 182.316 3.994.220 

 

5.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Ρα αζψκαηα πάγηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Πνζά ζε € Λνηπά άπια ζηνηρεία 

Α. Αμίεο Κηήζεο 

   
 Τπόινηπα 01.01.2018 22.728 

Ξξνζζήθεο 15.121 

Τπόινηπα 31.12.2018 37.849 

Ξξνζζήθεο 655 

Τπόινηπα 31.12.2019 38.504 

    

Β. Απνζβέζεηο   

    

Τπόινηπα 01.01.2018 21.811 

Απνζβέζεηο 2.793 

Τπόινηπα 31.12.2018 24.604 

Απνζβέζεηο 3.381 

Τπόινηπα 31.12.2019 27.985 

    

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2018 13.244 

    

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2019 10.518 

 

5.3. Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 
 

Ρα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

Πνζά ζε € Κηίξηα 
Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

ύλνιν 

  

Α. Αμίεο Κηήζεο 

      
    Τπόινηπα 01.01.2018 0 0 0 0 

Ξξνζζήθεο 152.861 176.611   329.472 

Τπόινηπα 31.12.2018 152.861 176.611 0 329.472 

Ξξνζζήθεο 1.418.068 296.285 19.870 1.734.224 
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Πνζά ζε € Κηίξηα 
Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

ύλνιν 

  

Κεηαθνξέο         

Κεηψζεηο -1.559.519 -472.896 -19.870 -2.052.286 

Τπόινηπα 31.12.2019 11.410 0 0 11.410 

          

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2018 152.861 176.611 0 329.472 

          

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2019 11.410 0 0 11.410 

 

6. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

6.1. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

  31/12/2019 31/12/2018 

Καθξνπξφζεζκν κέξνο ρνξεγεζέληνο δαλείνπ 32.000 48.000 
Ινηπέο εγγπήζεηο 15.996 15.058 

 ύλνιν 47.996 63.058 

 
Ρν δάλεην έρεη ρνξεγεζεί ζηελ ΚΝΙΩΛ ΙΑΒΔ Α.Δ. ην 2017 θαη αλακέλεηαη λα έρεη απνπιεξσζεί έσο ην 2022. 

 
6.2. πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο  

 
Νη Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο αλαθέξνληαη ζε ζπκκεηνρή ζηελ, κε εηζεγκέλεο ζε Σξεκαηηζηεξηαθή αγνξά: 

  Πνζνζηό πκκεηνρήο 

 Δπσλπκία Υώξα 2019 2018 

ΚΝΙΩΛ ΙΑΒΔ Α.Δ. Διιάδα 46,96% 14,90% 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ππκκεηνρή ζε ΚΝΙΩΛ ΙΑΒΔ Α.Δ 185.004 40.004 

ύλνιν 185.004 40.004 
 

Ρελ 30/9/2019 πηζηνπνηήζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγγελνχο εηαηξίαο θαηά ζπλνιηθφ 

πνζφ € 200.000. 

6.3. Απνζέκαηα 
Ρα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ξξψηεο χιεο - Αλαιψζηκα πιηθά 535.603 523.046 
Έηνηκα-εκηηειή πξντφληα 69.804 42.543 

Ξξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα 94.582 167.511 
Ινηπά απνζέκαηα 5.055 2.657 

Δκπνξεχκαηα 482.102 579.353 

ύλνιν 1.187.146 1.315.110 

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 δελ ππήξμε αλάγθε ζρεκαηηζκνχ πξφβιεςεο γηα απαμησκέλα ή βξαδέσο 
θηλνχκελα απνζέκαηα.  

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ απνζεκάησλ. 
 

6.4. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 
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31/12/2019 31/12/2018 

Ξειάηεο 2.801.686 2.801.946 

Ξειάηεο εθρσξεζ. κε ζχκβαζε Factoring 398.872 640.548 
Ξειάηεο επηζθαιείο 485 485 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 3.200 0 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.972.196 1.407.765 
Γξακκάηηα θαη επηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 315.878 323.438 

Δπηηαγέο ζε ελερπξν  1.043.379 578.178 
Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο -718.363 -748.563 

ύλνιν 5.817.333 5.003.798 
 

Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. 
 

6.5. Λνηπέο απαηηήζεηο 
Νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

31/12/2019 31/12/2018 

Ξξνθαηαβνιέο ζε Ξξνκεζεπηέο 176.634 232.061 

Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνζσπηθφ 743 4.396 

Ξνζά Ξξννξηζκέλα γηα Απμήζεηο Θεθαιαίσλ 0 30.000 

Απαηηήζεηο απφ Ξξνθαηαβνιή Φφξνπ-
Ξαξαθξαηνχκελνη Φφξνη 397.987 245.151 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο ρνξεγεζέληνο δαλείνπ 45.641 16.000 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 5.068 4.488 

ύλνιν 626.073 532.096 
 

Ρα «Ξνζά Ξξννξηζκέλα γηα Απμήζεηο Θεθαιαίσλ» ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο αθνξνχζαλ πνζά πνπ 
θαηαηέζεθαλ ηε πξνεγνχκελε ρξήζε γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΚΝΙΩΛ ΙΑΒΔ Α.Δ. πνπ 

νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2019. 
 

Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. 

 
6.6. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Ρα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ακνηβαία Θεθάιαηα 0 60.000 

Νκφινγα  407.302 507.302 
Ρίηινη δηαπξαγκαηεπφκελνη ζην Σ.Α. 39.315 39.315 

ύλνιν 446.617 606.617 

 

6.7. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ρακείν 17.427 52.276 

Θαηαζέζεηο φςεσο ζε € 667.205 471.894 
Θαηαζέζεηο Ξξνζεζκίαο ζε € 100.000 100.000 

Δλερπξηαζκέλεο θαηαζέζεηο 166.271 267.918 

ύλνιν 950.904 892.088 
 

7. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο 
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Ζ εηαηξεία, κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 6/3/2019, απνθάζηζε ηελ κείσζε 

ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο θαηά € 2 αλά κεηνρή. Ζ ζπλνιηθή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ αλήιζε ζε € 199.800. Ρν κεηνρηθφ Θεθάιαην δηακνξθψλεηαη πιένλ ζε € 399.600, θαη δηαηξείηε ζε € 

99.900 κεηνρέο  κε νλνκαζηηθή αμία € 4 αλά κεηνρή. 
 

Ρα Απνζεκαηηθψλ λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 199.800 199.800 

Δηδηθά Απνζεκαηηθά Βάζεη θαηαζηαηηθνχ 3.278.857 2.713.228 

ύλνιν 3.478.657 2.913.028 

 
Πηελ θιεηφκελε πεξίνδν θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα € 199.800 απφ θέξδε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 2013 θαη 

2014.  

 
8. Τπνρξεώζεηο 

 
8.1. Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

8.1.1. Γάλεηα 

Ν Σξφλνο ιήμεσο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

Σξαπεδηθά Γάλεηα ιεθηόηεηα 31/12/2019 31/12/2018 

 Έσο 1 έηνο 3.213.149 1.721.119 

2 κέρξη 5 έηε 2.241.124 1.791.357 

Άλσ ησλ  5 εηψλ 0  29.000 

ύλνιν 5.454.273 3.541.476 

 

8.1.2. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο απφ leasing θαη  αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

Leasing Λεθηόηεηα 31/12/2019 31/12/2018 

 Έσο 1 έηνο 50.044 12.706 

2 κέρξη 5 έηε 70.731   

ύλνιν 120.775 12.706 

 

Ρν βξαρππξφζεζκν κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ leasing πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «Ινηπέο ππνρξεψζεηο». 
 

8.1.3. Δμαζθαιίζεηο δαλείσλ 
Ζ εηαηξεία πξνο εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ ηεο έρεη παξαρσξήζεη ζε ηξάπεδα πξνζεκείσζε € 850.000 ζε 

ηδηφθηεην Βηνκεραληθφ θηίξην.  

Δπίζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ ηεο ζε δηάθνξεο ηξάπεδεο έρεη ελερπξηάζεη επηηαγέο εηζπξαθηέεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηελ 31/12/19 € 1.043.379. 

 
8.2. Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

8.2.1. Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 
Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 
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31/12/2019 31/12/2018 

Ξξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 1.117.981 498.885 

Ξξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 1.075.645 1.324.953 
Δπηηαγέο πιεξσηέεο 110.000 90.039 

ύλνιν 2.303.626 1.913.877 
 

8.2.2. Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Νη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 31/12/2019 31/12/2018 

πνρξεψζεηο Factoring 460.978 272.019 

Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 4.598 17.188 

Ξξνθαηαβνιέο απφ πειάηεο 111.560 85.152 

Βξαρ. κέξνο leasing 50.044 12.706 

Ινηπά 1.537 341 

ύλνιν 628.717 387.406 

 
9. Έζνδα θαη έμνδα  

 

Αθνινπζεί αλάιπζε απηψλ ησλ εζφδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 4.036.777 3.799.564 

Ξσιήζεηο πξντφλησλ θαη ινηπψλ 

αγαζψλ 
9.377.383 8.707.316 

Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ 54.836 74.407 

ύλνιν 13.468.996 12.581.287 

 
Αθνινπζεί αλάιπζε απηψλ ησλ εμφδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

1/1-31/12/2019 Κόζηνο πσιήζεσλ Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 281.738 0 384.762 
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 135.086 27.963 37.942 

Ξαξνρέο ηξίησλ 87.166 293 155.708 

Φφξνη ηέιε 11.834 2.350 52.283 
Γηάθνξα έμνδα 384.054 7.690 779.513 

Θφζηνο αλαισζέλησλ-πσιεζέλησλ 9.763.262 0 0 
Κείνλ: Ηδηνπαξαγσγή -29.060 0 0 

Απνζβέζεηο  77.040 6.855 172.088 

ύλνιν 10.711.119 45.150 1.582.297 
 

1/1-31/12/2018 Κόζηνο πσιήζεσλ Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 261.663 31.863 352.588 
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 86.686 2.266 42.690 
Ξαξνρέο ηξίησλ 81.493 17.219 144.871 
Φφξνη ηέιε 4.949 3.519 34.087 
Γηάθνξα έμνδα 310.950 

 
720.100 

Θφζηνο αλαισζέλησλ-πσιεζέλησλ 8.992.643 
  Κείνλ: Ηδηνπαξαγσγή -14.716 
  Απνζβέζεηο  77.068 7.574 77.683 

ύλνιν 9.800.736 62.441 1.372.019 
 

10. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 
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Ν κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ αλέξρεηαη ζε 30 άηνκα γηα ην 2019, θαη 26 άηνκα γηα ηε πξνεγνχκελε 

ρξήζε. 

Ζ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ επηβαξχλζεθε κε ηα εμήο πνζά: 

 

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

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 523.760 488.729 

Θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο 134.878 125.522 
Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 317 0 

Ινηπέο παξνρέο 7.544 0 

ύλνιν 666.500 614.251 
Δληφο ηεο ρξήζεο δελ δφζεθαλ ακνηβέο ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 
11. Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα. 

12. πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπκκεηνρέο. 

13.  ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ηειηθνύ θαη κεξηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο 
ζπγαηξηθή 

Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε ηειηθφ ή/θαη κεξηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

14. Σόπνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.nuevo-group.com. 

15. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

 
Ζ εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαησηέξσ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε θαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 

έρεη ηα θαησηέξσ ππφινηπα απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο ζπλδεκέλα κέξε: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Τπνρξεώζεηο     
Κέιε ΓΠ 1.107 319 

      
Απαηηήζεηο     

Ππγγελήο εηαηξία 68.708 0 
      

Έζνδα     

Ππγγελήο εηαηξία 3.000 0 
Κέιε ΓΠ 221 0 

      
Έμνδα     

Ππγγελήο εηαηξία 15.104  0 

 
16.  Γηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο 
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.  

http://www.nuevo-group.com/
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17.  Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 
 

α) Λεηηνπξγηθέο δεζκεύζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε αθπξψζηκεο ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελνηθίαζε 
αθηλήησλ θαη απηνθηλήησλ, νη νπνίεο ιήγνπλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο έσο θαη ην έηνο 2024.  

Νη ειάρηζηεο πιεξσκέο ελνηθίσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 31/12/2019 31/12/2018 

Δληφο 1 έηνπο 21.673 64.530 

Κεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ 32.240 11.230 

Άλσ ησλ  5 εηψλ 0 0 

ύλνιν 53.913 75.760 

β) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο 

Νη κειινληηθέο δεζκεχζεηο ηεο εηαηξίαο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Διάρηζηεο 

πιεξσκέο 

Παξνύζα αμία 

ειάρηζησλ πιεξσκώλ 

 
31/12/2019 31/12/2019 

Δληφο 1 έηνπο 55.023 50.044 

Κεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 73.185 70.731 
Κείνλ: Ρφθνη  -7.433 

 
ύλνιν 120.775 120.775 

 

γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ζ εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζε έιεγρν Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 65Α ηνπ λ. 4174/2013 γηα ηελ ρξήζε 2019. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε έθζεζε 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ρξήζεσο 2019. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο, εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα 
ηηο  ρξήζεηο 2014 έσο θαη 2018, νη ζρεηηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο έρνπλ ππνβιεζεί 

εκπξφζεζκα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Νη ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2013 έρνπλ παξαγξαθεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4174/2013 ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ 1466/19.09.2017 απφθαζε ηεο ΑΑΓΔ. 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

18.  Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 

Ζ Δηαηξεία, κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 2/1/2020, απνθάζηζε ηελ 

δηαλνκή θεξδψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ αμίαο € 599.400 (ήηνη 99.900 κεηνρέο επί € 6 αλά κεηνρή). 
Ζ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζα πξνζδηνξηζζεί θπξίσο απφ ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ηεο 

επηδεκίαο Covid-19. Ζ Δηαηξία παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο, αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο θαη πξνβαίλεη ζηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη, θαηά ην δπλαηφλ, ηελ επίπησζε ησλ ζρεηηδφκελσλ 

θηλδχλσλ θαη λα ζπλερίζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. 
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Ξέξαλ ηνπ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 

31/12/2019, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξία θαη λα ρξήδνπλ αλαθνξάο. 

19.  Πξώηε εθαξκνγή 
 

Ζ πξψηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απνηηκήζεσο θαη ζπληάμεσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
αληηκεησπίδεηαη σο αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ. 

Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα (Λ.4308/2014). Νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, πεξίιεςε 

ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ ζηε ζεκείσζε 3, έρνπλ εθαξκνζηεί µε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο 
παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. 

Ζ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΔΙΞ είλαη ε 1/1/2018.  

Δπίδξαζε Πξνζαξκνγώλ κεηάβαζεο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο ηελ 1/1/2018 θαη ηελ 
31/12/2018: 

 
εκ 31/12/2018 31/12/2017 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ όπσο είραλ απεηθνληζηεί 

πξνγελέζηεξα, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 
  3.846.119 3.552.095 

Ξξνζαξκνγέο Διιεληθψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ       

Απναλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 1  -123.863 -110.291 

Δπίδξαζε απφ ηελ δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ 
 πηζησηηθψλ δεκηψλ (ΓΞΣΑ 9) 

 2 60.460 0  

Έζνδα βάζεη αξρήο δεδνπιεπκέλνπ   -4.729 -4.842 

Απναλαγλψξηζε πξνβιέςεσλ γηα απαμησκέλα απνζέκαηα  40.000 40.000 

Απναλαγλψξηζε πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  290.000 290.000 

Απναλαγλψξηζε πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ  49.350 38.000 

Απναλαγλψξηζε επίδξαζεο απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ  
 120.519 17.156 

ύλνιν Πξνζαξκνγώλ   431.738 270.023 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ζύκθσλα κε ηα ΔΛΠ   4.277.857 3.822.118 

 

Δπίδξαζε Πξνζαξκνγώλ κεηάβαζεο ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ ρξήζε 
1.1.-31.12.2018: 

 
εκ 31/12/2018 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ όπσο είραλ απεηθνληζηεί 

πξνγελέζηεξα, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 
  630.431 

Ξξνζαξκνγέο Διιεληθψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ     

Απναλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 1  -13.572 

Δπίδξαζε απφ ηελ δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ (ΓΞΣΑ 9)  2 33.743 

Έζνδα βάζεη αξρήο δεδνπιεπκέλνπ   114 

Απναλαγλψξηζε πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ  11.350 

Απναλαγλψξηζε επίδξαζεο απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ εκπνξηθνχ 
ραξηνθπιαθίνπ  

 103.363 

ύλνιν Πξνζαξκνγώλ   134.999 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ζύκθσλα κε ηα ΔΛΠ   765.430 

 

εκεηώζεηο επί ησλ αλσηέξσ πξνζαξκνγώλ: 

1. Ζ Δηαηξεία αληηιφγεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΙΞ 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο» γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

πνπ είραλ πξνθχςεη κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 
ζηνλ Ηζνινγηζκφ έλαξμεο κε βάζε ηα ΓΞΣΑ θαη ηε θνξνινγηθήο ηνπο βάζε. 
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2. Ζ Δηαηξεία αληηιφγεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» γηα ηηο «αλακελφκελεο 

δεκηέο» απνκείσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

 

 

Πρεκαηάξη Βνησηίαο, 20 Ηνπιίνπ 2020 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.  Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Ν Ξξντζηάκελνο Ινγηζηεξίνπ 
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