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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/2019 – 30/6/2020
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 43α του ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του
Ν. 4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, τις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 1/7/2019 – 30/6/2020 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις
παρακάτω επεξηγήσεις.
1. Πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και
της θέσης της
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 14.293.805,26 ευρώ, έναντι ποσού
13.471.068,09 ευρώ της προηγουμένης χρήσεως, δηλαδή αυξήθηκε κατά 822.737,17 ευρώ ή σε
ποσοστό κατά 6,11% . Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων της χρήσεως ανήλθαν σε κέρδη
351.398,79 ευρώ, έναντι ζημιών -529.698,31 ευρώ της προηγουμένης χρήσεως, ενώ τα
αποτελέσματα μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε κέρδη 185.373,76 ευρώ έναντι ζημιών
-714.888,23 ευρώ της προηγούμενης περιόδου.
Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με τις μεταβολές στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2.

30/6/2020
30/6/2019
14.293.805,26 13.471.068,09
-13.488.075,65 -13.648.981,21
805.729,61
-177.913,12
5.405,49
1.200,00
-381.829,66
-316.814,60
-46.042,98
-44.699,25
-82.798,34
-27.562,15
50.934,67
36.090,81
351.398,79
-529.698,31
130,49
40,12
-166.155,52
-185.230,04
185.373,76
-714.888,23
0,00
0,00
185.373,76
-714.888,23

Κυριότεροι κίνδυνοι
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ €

ΔΙΑΦΟΡΕΣ %

(- μείωση/+

(- μείωση/+ αύξηση)

αύξηση)

:

822.737,17
-160.905,56
983.642,73
4.205,49
65.015,06
1.343,73
55.236,19
14.843,86
881.097,10
90,37
-19.074,52

862.112,95
0,00

900.261,99

:
6,11%
-1,18%
-552,88%
350,46%
20,52%
3,01%
200,41%
41,13%
-166,34%
225,25%
-10,30%
-120,59%
125,93%
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2.1 Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους
κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους
Η εταιρεία έχει ως προμηθευτές της εγχώριους αγρότες – παραγωγούς .
2.2 Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό
πλαίσιο.
Οι μελλοντικές προοπτικές για την Εταιρεία μας είναι θα λέγαμε γενικά ευοίωνες, σαφέστατα
όμως επηρεάζονται όπως και όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας από το
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
2.3 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία
αναπτύσσεται.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η
Εταιρεία αναπτύσσεται.

3.

Περιβαλλοντικά ζητήματα.

3.1 Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.
Η Εταιρεία όσον αφορά τη φύση της δραστηριότητάς της, δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
3.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και
τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως:
ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της
βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των
υπηρεσιών.
Δεν υφίσταται.
3.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν.
4.

Εργασιακά ζητήματα

4.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).
Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί
την πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου,
θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.
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4.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.
Η Εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει
πλήρης συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική
νομοθεσία θέτει και επιτρέπει στη χώρα μας.
4.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
Η Εταιρεία σε ότι αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της διαθέτει ιατρό
εργασίας, τεχνικό ασφαλείας, ειδικά συστήματα πυρόσβεσης καθώς επίσης και διόδους άμεσης
διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου. Η εκπαίδευση του προσωπικού μας είναι συνεχής και γίνεται
από τους έμπειρους υπαλλήλους της.
5.

Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών του έντονου
ανταγωνισμού και της κρίσης που επικρατούν στην οικονομία και ειδικότερα στον κλάδο μας,
είναι καλή και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης
χρήσεως.
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

1. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως.
1.1 Σύνολο κυκλοφορούντων / Σύνολο Ενεργητικού
1.2 Σύνολο καθαρής θέσης / Σύνολο Υποχρεώσεων
1.3 Σύνολο καθαρής θέσης / Ενσώματα πάγια
1.4 Σύνολο κυκλοφορούντων / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

78,05%
66,06%
219,47%
129,61%

2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.
2.1 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων / Πωλήσεις
2.2 Αποτελέσματα προ φόρων / Καθαρή θέση
2.3 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων / Καθαρή θέση
2.4 Πωλήσεις / Καθαρή θέση

2,46%
5,03%
9,53%
387,83%

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας η τρέχουσα περίοδος θα
είναι καλύτερη από την προηγούμενη και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση
με την προηγούμενη περίοδο.

6.

Επιπλέον πληροφόρηση

6.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας
Η πορεία της Εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική.
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6.2 Δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)
Δεν υπάρχουν.
6.3 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στο
άρθρο 50 του Ν. 4548/2018.
Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που να ενεργεί στο
όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
6.4 Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα
Στις 30/6/2020 η εταιρεία είχε στη κατοχή της 20.410 συνεταιριστικές μερίδες ονομαστικής αξίας
1 ευρώ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας αξίας κτήσεως ευρώ 83.652,28.
6.5 Ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν
τέτοια)
Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.
6.6 Κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 30/06/2020 ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες
εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (1.265.994) ευρώ, είναι ολοσχερώς
καταβεβλημένο και διαιρείται σε είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (27.450) ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα έξι ευρώ & δώδεκα λεπτά (46,12 €) η κάθε μία.
6.7 Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) Στόχοι και πολιτικές της
εταιρείας
όσον
αφορά
τη
διαχείριση
του
χρηματοοικονομικού
κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου
προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ)
έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον
κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
Η δραστηριότητα της Εταιρείας δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, με επισήμανση τα κατωτέρω:
α. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πιθανές ζημίες που μπορεί να προκύψουν αν μία εμπορική ή
οικονομική συναλλαγή δεν τηρηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει
σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.
β.

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των
χρηματοροών της. Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν
ρευστά διαθέσιμα.
6.8 Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Σελίδα 5 από 23

«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας η τρέχουσα χρήση θα
είναι καλύτερη από την προηγούμενη και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση
με την προηγούμενη χρήση.
6.9 Άλλα σημαντικά γεγονότα
Η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία.
H Εταιρεία, με μέγιστο αίσθημα ευθύνης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να
ανταποκριθεί κατάλληλα σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική
λειτουργία της καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της και της κοινωνίας στο σύνολό της.
Την δεδομένη στιγμή οι οικονομικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας από την εξάπλωση
του COVID-19 είναι υπό αξιολόγηση Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως, κατόπιν αυτής της
διαταραγμένης περιόδου, οι συνθήκες της αγοράς θα της επιτρέψουν να επανέλθει γρήγορα σε
κανονικές συνθήκες επιχειρηματικής λειτουργίας.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, κύριοι μέτοχοι σας καλούμε να εγκρίνετε τις συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30.6.2020, την
συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του
Ν. 4548/2018 και απαλλαγή Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα
της εταιρικής χρήσης 1.7.2019 - 30.6.2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν.
4548/2018.
Αθήνα , 14 Οκτωβρίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η έκθεση αυτή, είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 5
Νοεμβρίου 2020.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας " ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε. "
Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Γνώμη με επιφύλαξη.
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε." που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2020, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή ,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται
στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
εταιρείας "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε." κατά την 30η Ιουνίου 2020, και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες και στις προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 2.800.000,00 για
τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη
ρευστοποίηση μέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι
η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 540.000,00 υπολείπεται κατά ευρώ
1.760.000,00 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης
πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και οι προκαταβολές για
αγορές αποθεμάτων να εμφανίζονται αυξημένες κατά ευρώ 1.320.000,00 και 440.000,00
αντίστοιχα και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.760.000,00.
2) Στο λογαριασμό «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία », απεικονίζεται η αξία κτήσης μεριδίων
Συνεταιριστικής Τράπεζας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Δεν τέθηκαν υπόψη μας
στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία των μεριδίων αυτών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη
για την ορθή αποτίμηση τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την
κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Κατά την 30η Ιουνίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης
ανέρχεται σε 62.500,00 ευρώ με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να
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εμφανίζονται μειωμένες κατά 62.500,00 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα
αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 2.500,00 ευρώ.
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
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει , όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα
και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση
είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
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Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας.
Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος
από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου.



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



Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν
και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από
τη Διοίκηση.



Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής 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.
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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 χρήσης που έληξε
την 30/06/2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε." και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που
περιγράφονται στην παράγραφο Βάση για γνώμη με επιφύλαξη της έκθεσης ελέγχου.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361
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"ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ HΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 10864/59/Β/86/64 - Αριθμός ΓΕΜΗ:
113541652000
Ισολογισμός της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020) – Ατομικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες Ευρώ
Επεξηγηματική
Σημείωση

Ενεργητικό

30/6/2020

30/6/2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι

3.1
3.1
3.1

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

1.299.391,62
39.430,37
340.497,23
1.679.319,22

1.102.872,57
7.938,41
289.802,44
1.400.613,42

1.458,39
1.458,39

1.633,39
1.633,39

0,00
353.000,00
353.000,00
0,00

0,00
373.000,00
373.000,00
0,00

2.033.777,61

1.775.246,81

344.319,38
0,00
18.323,18
0,00
2.552.876,70
0,00
2.915.519,26

43.034,40
33.186,25
31.771,74
0,00
2.387.521,86
0,00
2.495.514,25

3.591.311,50
649,26
494.336,21
83.652,28
3.941,42
141.334,49
4.315.225,16

3.626.328,33
0,00
417.850,31
83.652,28
0,00
68.817,59
4.196.648,51

7.230.744,42
9.264.522,03

6.692.162,76
8.467.409,57

1.265.994,00
1.265.994,00

1.265.994,00
1.265.994,00

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Σελίδα 11 από 23

«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων
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432.935,92
1.815.945,05
170.689,60
2.419.570,57

432.935,92
1.815.945,05
-14.684,16
2.234.196,81

3.685.564,57

3.500.190,81

2.575.236,99
1.848.136,36
0,00
4.635,36
12.475,65
1.138.473,10
5.578.957,46

2.450.304,37
1.833.450,31
0,00
3.362,09
9.554,74
670.547,25
4.967.218,76

5.578.957,46

4.967.218,76

9.264.522,03

8.467.409,57

«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε.»
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Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 -34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020)– Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ποσά σε μονάδες Ευρώ

Επεξηγηματική
Σημείωση

30/6/2020

30/6/2019

3.7
3.8

14.293.805,26
-13.488.075,65

13.471.068,09
-13.648.981,21

805.729,61

-177.913,12

5.405,49
-381.829,66
-46.042,98
-82.798,34
50.934,67

1.200,00
-316.814,60
-44.699,25
-27.562,15
36.090,81

351.398,79

-529.698,31

130,49
-166.155,52

40,12
-185.230,04

185.373,76

-714.888,23

0,00

0,00

185.373,76

-714.888,23

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων

Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη

3.8
3.8
3.9
3.10

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

3.8

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01.07.2018

1.265.994,00

Υπέρ το
'Αρτιο
0,00

Καταθέσεις
Ιδιοκτητών
0,00

Ίδιοι τίτλοι
0,00

Διαφορές
εύλογης
αξίας
0,00

Αποθεματικά
νόμων και
κατ/κού
432.935,92

Αφορολόγητα
αποθεματικά
1.815.945,05

Αποτελέσματα
εις νέο
700.204,07

Σύνολο
4.215.079,04

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές

0,00

Διανομές στους φορείς

0,00

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 30.06.2019

1.265.994,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432.935,92

1.815.945,05

-714.888,23

-714.888,23

-14.684,16

3.500.190,81

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές

0,00

Διανομές στους φορείς

0,00

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 30.06.2020

1.265.994,00

0,00

0,00

0,00
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432.935,92

1.815.945,05

185.373,76

185.373,76

170.689,60

3.685.564,57

«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε.»
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την χρήση από 1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020
Προσάρτημα - Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1η
Ιουλίου 2019 έως 30η Ιουνίου 2020
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)
Η Εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε., (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’) ιδρύθηκε το 1986 (ΑΜΑΕ :
10864/59/Β/86/64). Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό
ΓΕΜΗ 113541652000.
Σκοπός της εταιρίας είναι:
Η επεξεργασία συσπόρου βάμβακος, η εμπορία των προϊόντων αυτών καθώς και η αγορά και
πώληση ετοίμων προϊόντων αυτού. Παράλληλα μπορεί η εταιρεία να αναπτύξει παρόμοιες
δραστηριότητες κάθε μορφής, που έχουν σχέση με την πώληση και επεξεργασία βάμβακος.
Βάσει του καταστατικού της Εταιρείας η διάρκεια ζωής της είναι τριάντα (30) έτη από την
καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. η οποία δύναται να παραταθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων. Με την από 7/12/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η
διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι 7/12/2036.
Έδρα της εταιρίας είναι η πόλη της Ηράκλειας Σερρών.
Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην
κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για την χρήση από 1 Ιουλίου 2019 έως 30
Ιουνίου 2020, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Ν.4308/2014 (εφεξής «ΕΛΠ»). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους.
Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις
και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
2.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία
αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη
ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3.
Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα
λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που
αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
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Περιγραφή
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού
Μέσα μεταφοράς ατόμων
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές»)
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

Συντελεστής
απόσβεσης
10
16
12
20
10

4.
Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική
ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).
5.
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α)
τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη
οικονομική ζωή τους.
β)
Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή
που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις
με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
6.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι
αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις
αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια
όργανα αυτών.
7.
Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και
«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται
ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
8.
Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών
στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως
κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
9.
Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά,
βιολογικά αποθέματα) επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του
μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις
ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε
περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά
εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
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10.
Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον
τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
11.
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά
βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
12.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιμης αξίας.
13.
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού.
14.
Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
15.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
16.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως
υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή
τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με
τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι
κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην
ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του
στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική
η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
17.
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
18.
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των
μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
19.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και
τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
20.
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή
οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να
επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα
από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και
όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από
παροχή υπηρεσιών επιμετρούνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από
τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη
συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από
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το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα
βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
21.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
22.
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα
στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα
συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα
νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του
ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρούνται
στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από
τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική
αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
23.
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδρομικά με τη διόρθωση:
α)
Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής
θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και
της τρέχουσας περιόδου, και
β)
Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
24.
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους,
κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
25.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ) Επεξηγηματικές πληροφορίες για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 1
Ιουλίου 2019 έως 30η Ιουνίου 2020
3.1

Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεως τους, μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας
παγίων περιουσιακών στοιχείων:
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Γήπεδα - Οικόπεδα

Αξία κτήσεως ή
αποτίμησης
30/6/2019

Μεταβολές χρήσεως
Προσθήκες

Μειώσεις

Αξία κτήσεως ή
αποτίμησης
30/6/2020

Σωρευμένες
αποσβέσεις
30/6/2019

Μεταβολές χρήσεως
Προσθήκες

Μειώσεις

Σωρευμένες
αποσβέσεις
30/6/2020

ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
30/6/2020
30/6/2019

732.286,67

0,00

0,00

732.286,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Κτίρια και τεχνικά έργα

2.917.025,69

217.024,38

0,00

3.134.050,07

2.546.439,79

20.505,33

0,00

2.566.945,12

Μηχανήματα - τεχνικές
εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός

2.449.182,22

35.930,00

0,00

2.485.112,22

2.441.243,81

4.438,04

0,00

2.445.681,85

39.430,37

7.938,41

Μεταφορικά μέσα

387.233,00

88.000,00

0,00

475.233,00

145.493,08

45.288,80

0,00

190.781,88

39.430,37
284.451,12

7.938,41
241.739,92

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

338.330,37

25.926,65

0,00

364.257,02

290.267,85

17.943,06

0,00

308.210,91

56.046,11

48.062,52

4.060,00

0,00

0,00

4.060,00

2.426,61

175,00

0,00

2.601,61

340.497,23
1.458,39

289.802,44
1.633,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.828.117,95

366.881,03

0,00

7.194.998,98

5.425.871,14

88.350,23

0,00

Λοιπά άυλα στοιχεία
Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση
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732.286,67

732.286,67

567.104,95
370.585,90
1.299.391,62 1.102.872,57

5.514.221,37 1.680.777,61 1.402.246,81
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3.2

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29).

Υφίστανται Α’ και Β’ σειράς προσημειώσεις ύψους € 1.000.000,00 & € 1.600.000,00 αντίστοιχα επί
ακινήτων – αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία έχει γίνει εκ μέρους της
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» έναντι χρηματοδοτήσεων προς την εταιρεία.
3.3

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται.
3.4 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
1) Ενδεχόμενες επιβαρύνσεις από το μη διενέργεια πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού.
2) Ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις για τη χρήση λήξης 30/6/2020. Η εταιρεία έχει
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης.
Ενδεχόμενες επιβαρύνσεις από ανεπαρκή διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς επίδικες
απαιτήσεις.
3)

3.5

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος και το κόστος του προσωπικού της εταιρείας είχαν ως εξής :
Άτομα Μ.Ο.
Κόστος προσωπικού
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού
Παρεπόμενες παροχές
Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπ.
Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου προσωπικού
Αποζημίωση Απολύσεως
Σύνολο

30/6/2020

30/6/2019
20

270.199,04
103.151,41
964,07
71.309,42
26.590,48
472.214,42

343.720,23
93.983,24
840,32
72.371,40
25.430,77
536.345,96

3.6 Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)
Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου της περιόδου (σύνολο)
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30/6/2020

30/6/2019

10.400,00

88.400,00
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3.7 Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναλύεται ως εξής :
30/6/2020
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων στο εσωτερικό
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ετοίμων & ημιτελών
καθώς και υποπροϊόντων στο εσωτερικό
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ετοίμων & ημιτελών
καθώς και υποπροϊόντων στο εξωτερικό
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & αχρήστου
υλικού εσωτερικού
Σύνολο :

30/6/2019

231.206,85

268.750,85

8.375.933,60

6.073.267,17

5.593.507,56

5.348.319,73

93.157,25

1.780.730,34

14.293.805,26

13.471.068,09

3.8 Κόστος πωλήσεων & λοιπά λειτουργικά έξοδα
Το κόστος πωληθέντων καθώς και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα της περιόδου, καθώς και τ’
αντίστοιχα της περσινής, αναλύονται ως εξής:
Κόστος
πωλήσεων

30/6/2020

107.992,39
12.132.475,17
-362.642,56
368.365,13
518.304,46
363.653,30
62,10
293.713,49

(+) Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1/7/2019
(+) Αγορές χρήσεως
(-) Αποθέματα λήξεως χρήσεως 30/6/2020
(+) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(+) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
(+) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
(+) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
(+) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
(+) ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
(+) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Έξοδα
διοικητικής
λειτουργίας

103.849,29
66.702,19
18.598,07
9.951,20
160.530,85
22.198,06

Συνολικό Ποσό :

13.488.075,65

381.829,66

30/6/2019

Κόστος
πωλήσεων

279.086,03
12.074.004,59
-107.992,39
352.597,30
423.515,20
312.283,17
1.531,21
267.522,61

(+) Αγορές χρήσεως
(-) Αποθέματα λήξεως χρήσεως 30/6/2019
(+) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(+) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
(+) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
(+) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
(+) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
(+) ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
(+) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Συνολικό Ποσό :

Χρεωστικοί τόκοι
και συναφή
έξοδα

34.238,75

11.804,23
166.155,52

66.152,17

(+) Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1/7/2018

Έξοδα διάθεσης

Έξοδα
διοικητικής
λειτουργίας

183.748,66
46.963,27
17.841,56
12.941,56
30.698,22

46.042,98

Έξοδα διάθεσης

166.155,52

Χρεωστικοί τόκοι
και συναφή
έξοδα

33.078,20

11.621,05
185.230,04

46.433,49

24.621,33

13.648.981,21

316.814,60
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3.9

Λοιπά έξοδα και ζημίες

Ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα :
30/6/2020
67.289,60
15.508,74
82.798,34

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο :

30/6/2019
18.974,86
8.587,29
27.562,15

3.10 Λοιπά έσοδα και κέρδη
Το κονδύλι λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύεται ως εξής :
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Λοιπά έκτακτα κέρδη
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
σύνολο :

30/6/2020
50.934,67
50.934,67

30/6/2019
25.940,13
10.150,68
36.090,81

3.11 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Στην τρέχουσα χρήση και μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων η
Ελλάδα καθώς και ολόκληρος ο πλανήτης αντιμετώπισε και προσπαθεί ν’ αντιμετωπίσει τις
επιπτώσεις της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19. Η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε έκτακτα
μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης όπως α) το προσωρινό κλείσιμο των εμπορικών
καταστημάτων, ξενοδοχείων, σχολείων και πανεπιστημίων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α., β)
προώθηση της εργασίας από το σπίτι, γ) απαγόρευση μετακινήσεων μεταξύ νομών, δ)
προληπτικά μέτρα υγιεινής στους χώρους εργασίας, κ.α.
Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στα
οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια. Στην
παρούσα χρονική στιγμή, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν θα επηρεάσουν
σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επιδόσεις και την χρηματοοικονομική θέση του
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Τονίζουμε ότι το σημαντικό αυτό γεγονός δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
της Εταιρείας σε τέτοιο βαθμό, που να δικαιολογεί την τροποποίηση αυτών ή και την χρήση
επιπλέον προβλέψεων κινδύνων.
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου και τα
οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης
περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους και για τα οποία η μη αποκάλυψή τους θα
επηρέαζε τη δυνατότητα εκείνων που χρησιμοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις για να κάνουν
σωστές εκτιμήσεις και να πάρουν σωστές αποφάσεις.
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Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 124135

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 218077

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 474476
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 101164 - Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Οι ως άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι εκείνες που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου που
χορηγήσαμε με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2020.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361
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