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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της  
ΣΠΗΝΤΕΞ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη χρήση 2020 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρουσιάζει και υποβάλλει στην κρίση σας τις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2020. 

1. Παρουσίαση Εταιρείας 

Η  ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SPEEDEX) ιδρύθηκε το 1986. Διαθέτει Άδεια 
Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
παρέχοντας υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων με προορισμό το εσωτερικό και το 
εξωτερικό. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν ταχυμεταφορές αποστολών, προετοιμασίας ταχυδρομικών 
αντικειμένων, ανταλλαγής εγγράφων, αντικαταβολών κλπ. 
Σήμερα συγκαταλέγεται στις Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις του Κλάδου Ταχυμεταφορών παρέχοντας πλήρη 
γκάμα προϊόντων/υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αγοράς, ενώ διαθέτει αυτόνομο 
και διευρυμένο δίκτυο πανελλαδικής κάλυψης. Αποτελεί μέλος του Ομίλου Εταιρειών Σφακιανάκη, ενός εκ 
των σημαντικότερων και πλέον αξιόπιστων ομίλων εταιρειών της χώρας μας, με σταθερά ανοδική πορεία 
στην Ελληνική Αγορά και με πολυετή εμπειρία. 

2. Οικονομικά Αποτελέσματα για τη χρήση 2020 

Ο τομέας των ταχυμεταφορών αποτελεί ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη αγορά ως αποτέλεσμα της ταχείας 
αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα είναι κάτοχοι 
Γενικής Άδειας και παρέχουν υπηρεσίες «courier», δηλαδή επείγουσας διαβίβασης με δυνατότητα 
παρακολούθησης και εντοπισμού του ταχυδρομικού αντικειμένου. 
H Εταιρεία λόγω των σημαντικών επιπτώσεων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο της πανδημίας του 
(Covid-19) είχε ως πρώτιστο στόχο την εξομάλυνση της λειτουργίας της και την παράδοση των δεμάτων 
στους καταναλωτές. Τα περιοριστικά μέτρα στην λειτουργία των καταστημάτων της ταυτόχρονα με την 
προσπάθεια κάλυψης των αναγκών του λιανικού εμπορίου της χώρας το οποίο εξυπηρετούνταν κυρίως 
μέσω των εταιρειών ταχυμεταφορών είχε αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων αλλά ταυτόχρονα στην 
ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των εξόδων, με αποτέλεσμα να επηρεάσει αρνητικά το περιθώριο κέρδους της 
Εταιρείας. 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι λογιστικές 
πολιτικές που εφαρμόσθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στις Σημειώσεις των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων, των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος. 
Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4,8% το 2020 και διαμορφώθηκε σε 
Ευρώ 41,8 εκατ. έναντι Ευρώ 39,9 εκατ. το 2019. 
Μικτά Κέρδη και EBITDA 
Τα μικτά κέρδη παρουσίασαν πτώση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5,2 εκατ. έναντι Ευρώ 7,8 εκατ. το 2019.  
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 0,8 εκατ. έναντι Ευρώ 2,7 την προηγούμενη χρήση. 

Καθαρά αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ (0,5) εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 
1,0 εκατ. τη χρήση του 2019. 
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3. Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης για τη χρήση 2020 

Η καθαρή θέση της Εταιρείας διαμορφώθηκε κατά την κλειόμενη χρήση σε Ευρώ (1,3) εκατ. έναντι Ευρώ    
(0,7) εκατ. την 31.12.2019. 
Η Εταιρεία ανταποκρίνεται πλήρως στις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις προς το Ελληνικό 
Δημόσιο καθώς επίσης και σε όλες τις υποχρεώσεις έναντι τρίτων.  
Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ύψους Ευρώ 4,5 εκατ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 αφορά 
πρόγραμμα κοινού ομολογιακού δανείου το οποίο υπογράφτηκε την 27η Ιουνίου 2018 και εκταμιεύτηκε 
στις 26 Ιουλίου 2018.  
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στη λήξη της χρήσης ανήλθαν σε Ευρώ 1,3 εκατ. έναντι Ευρώ 
2,3 εκατ. την περυσινή χρήση. 

4. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  

Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της χρήσης 2020, παρουσιάζονται 
δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας. 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2020 (ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) 
   
  31/12/2020 31/12/2019 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ    
Κύκλου εργασιών 4,82% 5,21% 
Κέρδη μετά φόρων  -149,01,09% -25,09% 
Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρουσιάζουν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των κερδών μετά φόρων 
της τρέχουσας χρήσης έναντι της προηγούμενης. 
     
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    
Μικτά Κέρδη  / Πωλήσεις 12,50% 19,67% 
Κέρδη προ φόρων  / Πωλήσεις -1,24% 3,68% 
Κέρδη μετά φόρων  / Πωλήσεις -1,14% 2,43% 
Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων -3,59% 4,28% 
Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν τα μικτά κέρδη, τα κέρδη προ και μετά φόρων ως ποσοστό επί του κύκλου 
εργασιών, καθώς και τα Κέρδη Μετά φόρων ως ποσοστό επί των Συνολικών Κεφαλαίων. 
     
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

   

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Περιουσιακών 
Στοιχείων 89,43% 83,92% 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 1,05 1,24 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 3,81% 3,20% 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού 1,04 1,03 

Οι παραπάνω δείκτες απεικονίζουν την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε στοιχεία 
κυκλοφορούντος Ενεργητικού, τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού και την χρηματοοικονομική μόχλευση 
της Εταιρείας 

 

5. Σημαντικά γεγονότα χρήσης 2020 

Τον Ιανουάριο του 2020 η Εταιρεία προχώρησε σε πρόωρη πληρωμή ποσού Ευρώ 0,5 εκατ. από το 
συναφθέν Ομολογιακό Δάνειο ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους αποπληρώθηκαν επιπλέον Ομολογίες αξίας 
Ευρώ 0,5 εκατ.  
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Κατά τη χρήση 2020 προχώρησε η υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος της Εταιρείας το οποίο θα 
καλύπτει τις οικονομικές και εμπορικές λειτουργίες και τα στάδια της ταχυμεταφοράς. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε σειρά βελτιώσεων στην πληροφοριακή υποδομή για αύξηση αυτοματισμών στα σημεία 
παραλαβής και παράδοσης.  
Η παρουσία των καταστημάτων SPEEDEX εκτείνεται πλέον σε όλες τις πρωτεύουσες Νομών και όλες τις 
άλλες κύριες πόλεις της επαρχίας. Η εταιρεία σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων 
της για την διευκόλυνση των πελατών/ καταναλωτών τόσο μέσω νέων σημείων εξυπηρέτησης όσο και 
μέσω της επιλογής νέων συνεργατών. 
Το εκτεταμένο αυτό δίκτυο καταστημάτων υποστηρίζεται από ένα σύνθετο δίκτυο χερσαίων, ακτοπλοϊκών 
και αεροπορικών μεταφορών, δύο κέντρα διαλογής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και πέντε διαμετακομιστικά 
κέντρα (Οινόφυτα, Λάρισα, Αμφιλοχία, Ρίο, Κοζάνη). 
Η εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, η κλιμακούμενη εξάπλωση του και τα αναγκαστικά 
μέτρα που επιβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση για την προστασία της χώρας και των κατοίκων της, 
επέφερε σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση και την ομαλή λειτουργία της 
οικονομίας της χώρας μας. H χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας δεν επηρεάστηκε από την 
εξάπλωση της πανδημίας, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη λειτουργία της σε όλες τις βασικές της 
δραστηριότητες. 
Η διαφαινόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας για το 2020 με τον επακόλουθο περιορισμό του διαθέσιμου 
εισοδήματος και η συνέχιση της παρουσίας του κορωνοϊού COVID 19 στην κοινότητα, υποδηλώνουν την 
ύπαρξη αβεβαιοτήτων για το άμεσο μέλλον. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών ήταν η Εταιρεία να αποκλίνει 
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020 σε ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς όρους 
(covenants)  που προβλέπονται στη σύμβαση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου γεγονός που δίνει τη 
δυνατότητα καταγγελίας της εκ μέρους των δανειστών. Η Διοίκηση προχώρησε στην υποβολή αιτήματος 
προς τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την παροχή συναίνεσης (waiver) κατά τον Αύγουστο 2020 
αναφορικά µε την (προσωρινή) άρση της υποχρέωσης τήρησης των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών 
δεικτών. 

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Διοίκηση έλαβε την αιτούμενη επιστολή συναίνεσης με συνέχιση της ομαλής 
εξυπηρέτησης του δανείου χωρίς την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων, η οποία έγινε δεκτή λαμβάνοντας 
υπόψη την αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά την ίδια περίοδο, την προβλεπόμενη εξέλιξη του κύκλου 
εργασιών και των αποτελεσμάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020, την πρόωρη εξόφληση μέρους 
των Ομολογιών του Δανείου και την πλήρη συμμόρφωση με τους λοιπούς όρους της σύμβασης.  

6. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική 
απόδοση της Εταιρείας.   
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία 
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
α) Εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19: Κίνδυνοι – επιπτώσεις - λήψη μέτρων 
αντιμετώπισης 
Η εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, η κλιμακούμενη εξάπλωση του και τα αναγκαστικά 
μέτρα που επιβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση για την προστασία της χώρας και των κατοίκων της, 
επέφερε σημαντικές απώλειες στην ελληνική οικονομία. Εντούτοις, η χρηματοοικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας δεν επηρεάστηκε από την εξάπλωση της πανδημίας, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη λειτουργία της 
σε όλες τις βασικές της δραστηριότητες. 
Η Εταιρεία στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης προέβη σε ενέργειες όπως υιοθέτηση εργασίας από το 
σπίτι, αναστολή δια ζώσης επαγγελματικών συναντήσεων, περιορισμό των μετακινήσεων, απολυμάνσεις 
των εγκαταστάσεων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρωτίστως για την προστασία των 
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εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της, αλλά και την ομαλή και συνεχή λειτουργία των 
δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, η απότομη αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της κατά τους μήνες 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας οδήγησε στην ανάγκη μερικού ανασχεδιασμού των λειτουργιών και των 
δικτύων διανομής της για την κατά το δυνατόν ομαλότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.    
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εταιρεία συνέταξε τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με 
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι θα έχει επαρκείς ταμειακές ροές για να 
εξυπηρετηθούν ομαλά οι χρηματοδοτικές και  λειτουργικές ανάγκες της για τουλάχιστον τους επόμενους 12 
μήνες από την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επειδή έλαβε τη σχετική 
διαβεβαίωση στήριξης από το βασικό μέτοχο εάν αυτό απαιτηθεί. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την εκτίμηση 
της Διοίκησης δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που να θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της 
Εταιρείας και την υιοθέτηση της αρχής συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
(β) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών της 
διενεργείται σε Ευρώ. Επομένως δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος.  

(γ) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρεία  απορρέει από την πιθανότητα µη εισπράξεως του 
συνόλου των απαιτήσεων από τους πελάτες και τους πράκτορές της, σύμφωνα µε τους όρους 
αποπληρωμής. Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται μέσα από την συνεχή ανάλυση της ικανότητας 
των υποψήφιων και των ήδη υφιστάμενων πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και από τη 
λήψη μέτρων όπως ο αποκλεισμός πελατών με εμφανή δείγματα επισφάλειας και η λήψη καλυμμάτων και 
εγγυήσεων.  
Λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της Εταιρείας, δεν υφίσταται κίνδυνοι 
εξάρτησης από μερίδα πελατών της καθώς κανένας πελάτης δεν καταλαμβάνει μερίδιο μεγαλύτερο του 
3,5% του κύκλου εργασιών της.  

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά 
επίπεδα, δεδομένου ότι έχουν διασφαλισθεί επαρκή πιστωτικά όρια με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
ταυτόχρονα διατηρούνται τα διαθέσιμα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
ρευστότητας υπάρχει παρακολούθηση των απαιτήσεων από πελάτες με εντατικοποίηση είσπραξης των 
οφειλόμενων ποσών, τήρηση της πιστωτικής πολιτικής και έλεγχο των λειτουργικών εξόδων. Επιπλέον, 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά ταμειακός προγραμματισμός.  

(ε) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν ομολογιακό δάνειο, το οποίο έχει συναφθεί επί 
κυμαινόμενου επιτοκίου, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μεταβολή στο επιτόκιο Euribor να επηρεάζει ανάλογα 
τα χρηματοοικονομικά κόστη της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτιμά ότι ο κίνδυνος μετριάζεται, τόσο από τη 
σημαντική μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων όσο και από την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης των 
επιτοκίων στην επομένη χρήση. 

7. Αξιολόγηση δυνατότητας ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας  

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ήταν αρνητικό και ως εκ τούτου 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 119 Ν.4548/2018. Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να 
συμπεριλάβει σχετικό θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη κατάλληλων μέτρων. 

Κατά τη κλειόμενη χρήση πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες από τη Διοίκηση της Εταιρείας:  
Τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2020 η Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων 
συνολικού ποσού Ευρώ 1 εκατ. που αποδεικνύει την ταμειακή επάρκεια της Εταιρείας. 
Κατά τη χρήση 2021 θα ενταθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για αύξηση του κύκλου εργασιών με 
αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής. 
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Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι η Εταιρεία θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να εξυπηρετηθούν οι 
χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της για τουλάχιστον τους επόμενους 12 μήνες από την 
ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ενώ έχουν δοθεί περαιτέρω διαβεβαιώσεις από το 
βασικό μέτοχο ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να έχει την χρηματοοικονομική και λειτουργική υποστήριξη του. 

8. Λήψη μέτρων βιωσιμότητας 

Τα Ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει σειρά ενεργειών που αποσκοπούν σε βελτίωση της 
κερδοφορίας, την αναδιάρθρωση και αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.  
Στα πλαίσια αυτά, τη χρήση 2020 η Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων ποσού Ευρώ 
1,0 εκατ. 

Παράλληλα, η Εταιρεία πραγματοποιεί σειρά επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, μέσω των οποίων αποβλέπει 
στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες δίνοντας τη δυνατότητα για βελτίωση της 
θέσης της στην αγορά και μείωση του λειτουργικού κόστους.  
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι με την συνδυαζόμενη πολιτική αύξησης του κύκλου εργασιών, 
συγκράτησης των δαπανών, νέων επενδύσεων και τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές, δεν θα αντιμετωπίσει 
προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας στην επόμενη χρήση 2021 και παράλληλα θα γίνει περαιτέρω 
σημαντική πρόοδος στην κάλυψη των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. 

9. Σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 

Η Εταιρεία έχει λάβει συναίνεση από τους ομολογιούχους δανειστές για τη μη τήρηση ενός δείκτη του 
Ομολογιακού Δανείου για την περίοδο 01.01.2020-31.12.2020. 
 
Εκτός του ανωτέρω, δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
της 31 Δεκεμβρίου 2020, που να επηρεάζουν σημαντικά τη κατανόηση αυτών των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων και θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα παρατιθέμενα κονδύλια.  

10. Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και της ανάπτυξης είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με το ανθρώπινο δυναμικό. Για το λόγο αυτό προσλαμβάνει προσωπικό βάσει επαγγελματικών 
προσόντων, φροντίζει για την εξέλιξη τους σύμφωνα με τον ζήλο που δείχνουν προς την εργασία τους και 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος  προς το προσωπικό της.  
Η Εταιρεία παρέχει ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενους και σέβεται τα δικαιώματά τους (όπως για την ίση 
μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις φύλου, θρησκείας κλπ., για τον σεβασμό της προσωπικότητάς τους κλπ) τηρεί 
δε έναντι αυτών τις συμβατικές και εκ του νόμου υποχρεώσεις της αναφορικά με τις αμοιβές και τους 
λοιπούς όρους της εργασιακής τους σχέσης. Η Εταιρεία από το 2006 συνάπτει διετείς επιχειρησιακές 
συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του προσωπικού. 
Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων 
Η Εταιρεία τηρεί τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της στους χώρους εργασίας 
τους απασχολώντας τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας για την διαφύλαξη των εν λόγω διαδικασιών. 
Επιπλέον παρέχει στους εργαζομένους της εκπαιδευτικά σεμινάρια  ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησής 
τους και την αντίστοιχη ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στο εκάστοτε έργο που τους ζητείται.  Τέλος, 
παρέχει τη δυνατότητα ένταξης τόσο του προσωπικού όσο και των εξαρτώμενων μελών, που ο εκάστοτε 
εργαζόμενος επιθυμεί, σε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. 
Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία και έχει πιστοποιηθεί  
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001.  

Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή 
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων 
τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας, της 
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παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και της αποφυγής χρήσης παιδικής ή 
καταναγκαστικής εργασίας. 

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα στην εκπαίδευση του προσωπικού 
της Εταιρείας καθώς πραγματοποιείται και με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας και της ίσης μεταχείρισης 
κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστική συμπεριφορά.  

11. Περιβαλλοντικά θέματα 

Η Εταιρεία, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πιστεύει ότι η ανακύκλωση 
αποτελεί ουσιαστικό δείκτη πολιτισμού είτε για μια χώρα, είτε για έναν οργανισμό. Στην κατεύθυνση αυτή 
έχει ενταχθεί σε σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων παντός τύπου 
(π.χ. χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές). 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έλαβε κατά την χρήση του 2017 πιστοποίηση Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001:2004. 

12. Προοπτικές της Εταιρείας 
Η ανάπτυξη του κλάδου των ταχυμεταφορών συνδέεται με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, το 
οποίο εμφανίζει τα τελευταία χρόνια σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα όπου 
εμφανίζει ακόμα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης.  
Η ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ θα επιδιώξει την αξιοποίηση της τάσης της αγοράς, αλλά και την 
αύξηση του μεριδίου της με σκοπό την αύξηση του κύκλου εργασιών της και τη γενικότερη θετική πορεία 
των οικονομικών της μεγεθών.  
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω αλλά και από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που 
συνοδεύουν την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορείτε να διαμορφώσετε 
πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες και την πορεία της Εταιρείας για τη χρήση 2020. 
 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021 
 

 

 
Σταύρος Π. Τάκη        Παναγιώτης Α. Τορνάρος 
Πρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (η 
Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 
θέση της εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική 
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες 
ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού 
μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια 
που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλο θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ για τη χρήση 2019 έχουν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Λογιστή, ο οποίος 
εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη την 9η Σεπτεμβρίου 2020.  

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ  
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται 
με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η 
διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.  
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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 : 

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

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

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

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της 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 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α. Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020. 

β. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

2. Ίδια Κεφάλαια και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν.4548/2018 
Στη σημείωση 2.2 επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 
το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του 
άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων με θέμα τη λήψη κατάλληλων μέτρων  

 

 
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Μανόλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

(Ποσά σε Ευρώ) ΣΗΜΕΙ-
ΩΣΗ 31.12.2020 31.12.2019

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια 5.1 983.800 1.022.614 
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 5.2 1.526.177 1.837.082 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 502.020 327.293 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 11 373.380 351.311 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7 45.150 45.351 
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 3.430.526 3.583.651 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 27.547.491 16.083.415 
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 7 156.762 280.967 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 8 1.332.551 2.337.367 
Σύνολο  Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 29.036.804 18.701.748 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 32.467.330 22.285.399 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο 9.1 764.612 764.612 
Υπέρ το άρτιο 9.1 1.056.457 1.056.457 
Λοιπά αποθεματικά 9.2 12.189 12.189 
Αποτελέσματα εις νέον 9.3 (3.118.877) (2.581.964)
Σύνολο καθαρής θέσης (1.285.618) (748.705)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 10.1 3.500.000 5.000.000 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 10.3 1.237.448 1.558.611 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 12 1.449.279 1.392.044 

6.186.727 7.950.655 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 26.071.492 14.103.099 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 28.693 886 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 10.2 1.000.000 500.000 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 10.3 466.037 479.465 

27.566.222 15.083.449 
Σύνολο Υποχρεώσεων 33.752.949 23.034.104 
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων 32.467.330 22.285.399 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17-45 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ετήσιων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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Πωλήσεις 41.809.937 39.886.601
Κόστος Πωλήσεων 15.1 (36.582.193) (32.042.303)
Μικτό Κέρδος 5.227.744 7.844.298
Έξοδα διάθεσης 15.1 (1.143.344) (1.277.442)
Έξοδα διοίκησης 15.1 (4.573.376) (5.109.767)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (καθαρά) 15.2 616.002 608.253
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 127.026 2.065.343
Χρηματοοικονομικά έξοδα 15.3 (647.343) (601.419)
Χρηματοοικονομικά έσοδα 15.3 1.460 3.652
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (518.857) 1.467.576
Φόρος εισοδήματος 15.4 43.438 (497.588)
(Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους (475.419) 969.988
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα (μη ανακυκλούμενα)
Αναλογιστικά κέρδη (80.913) 48.732
Φόρος εισοδήματος 19.419 (11.696)
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα (61.494) 37.036

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα μετά 
φόρων (536.913) 1.007.024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ) ΣΗΜΕΙ-
ΩΣΗ 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17-45 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ετήσιων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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2020

Μετοχικό 
κεφάλαιο και 

διαφορά υπέρ το 
άρτιο

Αποθεματικά Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 1.821.069 12.189 (2.581.964) (748.705) 
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 0 0 (475.419) (475.419)
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 0 0 (61.494) (61.494)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα 0 0 (536.913) (536.913)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 1.821.069 12.189 (3.118.877) (1.285.618)

2019

Μετοχικό 
κεφάλαιο και 

διαφορά υπέρ το 
άρτιο

Αποθεματικά Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 1.821.069 12.189 (3.588.988) (1.755.729) 
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 0 0 969.988 969.988
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 0 0 37.036 37.036
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα 0 0 1.007.024 1.007.024
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 1.821.069 12.189 (2.581.964) (748.705)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε Ευρώ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17-45 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ετήσιων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2020 31.12.2019
Κέρδη προ φόρων (518.857) 1.467.576 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 687.367 613.516 
Προβλέψεις 323.141 254.374 
Έσοδα από προβλέψεις (103.465) (75.904)
Πιστωτικοί τόκοι (1.460) 3.489 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 647.343 601.419 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (11.460.001) (449.809)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 11.968.393 (366.988)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (546.687) (108.516)
Φόρος εισοδήματος πληρωθείς (65.564) (892.129)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 930.210 1.047.029 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (419.714) (634.490)
Τόκοι εισπραχθέντες 1.460 3.652 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (418.254) (630.837)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξόφληση δανείων (1.000.000) (1.500.000)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσιο) (427.251) (445.133)
Εξοφλήσεις τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων (89.520) (102.314)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (1.516.771) (2.047.447)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (1.004.816) (1.631.255)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.337.367 3.968.622 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.332.551 2.337.367 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17-45 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ετήσιων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Γενικές πληροφορίες 
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (η «Εταιρεία»). 
Η ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ δραστηριοποιείται στον τομέα των ταχυμεταφορών 
και προσφέρει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, αλληλογραφίας και εμπορευμάτων στην Ελλάδα και σε όλο τον 
κόσμο. 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται και εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Κηφισιάς, στην οδό Σενέκα 24. Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.speedex.gr. 

 
Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: 

1. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ.  

2. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

3. Παναγιώτης Τορνάρος του Αγησιλάου Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. 

4. Γεωργία Ζιόβα του Φωτίου, Μέλος του Δ.Σ. 

5. Νικόλαος Πατσατζής του Αναστασίου, Μέλος του Δ.Σ. 

6. Γεώργιος Ηλιάδης του Λαζάρου, Μέλος του Δ.Σ. 

7. Δημήτριος Ξυδάκης του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ. 
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
στις 14.06.2021 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.   
Επιπλέον να σημειωθεί ότι οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και 
ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 
2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
αφορούν την περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 και είναι πλήρεις. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
(Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 

Η κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Οι 
περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη Σημείωση 4. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό 
συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που 
κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις 
εκτιμήσεις και κρίσεις αυτές. 
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων έχει γίνει με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 
όπως έχει τροποποιηθεί. 
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και 
ήταν σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2020 ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 
 

http://www.speedex.gr/
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Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές και τις μεθόδους υπολογισμών που τηρήθηκαν σε σχέση µε 
αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 
του 2019. 
Τα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
Τυχόν διαφοροποιήσεις σε ποσά ή αθροίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
2.1.1 Νέα πρότυπα τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες. 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους 
είναι υποχρεωτική από την 01.01.2020 ή μεταγενέστερα. 
Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν 
καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες 
καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει 
ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, 
συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης 
επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των 
κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και 
διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της 
αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  
Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 
Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 
περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 
αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις.  
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες 
μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να 
περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, 
συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 
Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις 
συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις 
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που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς 
Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη 
σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι 
εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις 
αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 
προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να 
προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. 
Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες 
στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, 
χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της 
τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική 
καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 
Μ ισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκ ινούν την ή μετά την 01.06.2020) 
Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν  στους 
μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid -19 
παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους 
μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 
αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική 
εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην 
αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις μισθώματος που 
σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την 
ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις. 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις»  - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2021) 
Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η 
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση 
της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως 
αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.01.2021. 
Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου 
Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2»   (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01.01.2021) 
Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 
αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην 
έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που 
εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν μια 
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εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα 
της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα 
λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα 
λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και 
σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.01.2021. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 
Μ ισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/ 04/ 2021) 
Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή 
του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να 
συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις 
πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Η Εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» , στο 
ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού»  
και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκ ινούν 
την ή μετά την 01.01.2022) 
Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 
περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. 
Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν 
ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο 
συγκεκριμένα: 
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του 
ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές 
απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από 
το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια 
προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει 
τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 
Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά 
την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 
- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», 
στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα 
που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν 
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκ ινούν την ή 
μετά την 01 .01.2023) 
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά 
ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου 
βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων 
ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 
ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της 
χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 
17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 
κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν 
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επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του 
Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να 
διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, 
παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη 
εφαρμογή του Προτύπου Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 
Μακροπρόθεσμες»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01.01.2023) 
Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 
απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα 
από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει 
το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο 
αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή 
του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η 
ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την 
εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού 
επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων 
μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. 
Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα 
έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα 
της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2023) 
Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 
αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν 
τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους 
επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  
τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, 
αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: 
Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01.01.2023) 
Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 
αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η 
διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ 
και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής 
πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν 
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
2.2 Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης. 



SPEEDEX A.E. 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές  Καταστάσεις περιόδου 1ης Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2020 
 

22 
 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ήταν αρνητικό και ως εκ τούτου 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 119 Ν.4548/2018. Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να 
συμπεριλάβει σχετικό θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη κατάλληλων μέτρων. 

Κατά τη κλειόμενη χρήση πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες από τη Διοίκηση της Εταιρείας:  
Τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2020 η Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων 
συνολικού ποσού Ευρώ 1 εκατ. που αποδεικνύει την ταμειακή επάρκεια της Εταιρείας. 
Κατά τη χρήση 2021 θα ενταθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για αύξηση του κύκλου εργασιών με 
αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής. 
Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι η Εταιρεία θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να εξυπηρετηθούν οι 
χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της για τουλάχιστον τους επόμενους 12 μήνες από την 
ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ενώ έχουν δοθεί περαιτέρω διαβεβαιώσεις από το 
βασικό μέτοχο ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να έχει την χρηματοοικονομική και λειτουργική υποστήριξη του. 
2.3 Ενοποίηση 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις Ενοποιημένες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
 
2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετατρέπονται με χρήση του νομίσματος 
του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία 
Χρηματοοικονομικής Θέσης με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 
αξίας. 
 
2.5 Ενσώματα πάγια 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες 
απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων.  
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωμάτων 
παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το 
κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα (Σημείωση 2.7). 

 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 
στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

   
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Έτη Μίσθωσης  
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Μηχανολογικός εξοπλισμός 10-20 Έτη 
Αυτοκίνητα 8-10 Έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 5-10 Έτη 
Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 
 
2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Λογισμικό 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 
5 έως 10 έτη. 
 
2.7 Έλεγχος απομείωσης ενσώματων και άυλων στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την 
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με 
προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος 
της ανακτήσιμης. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. 
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο 
βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν 
δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις.  
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης 
τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. 
 
2.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Α) Επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος στα οποία περιλαμβάνονται: 

α) Απαιτήσεις από πελάτες 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων χρήσης. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των 
συμβατικών ταμειακών ροών και όλων των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Για τις 
εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις, η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση 
του ΔΠΧΑ 9 και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. 

β) Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού/Λοιπές απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Δημιουργούνται όταν η Εταιρεία δίδει 
χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 
 
Β) Επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων στα οποία περιλαμβάνονται: 

α) Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν 
σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
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εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία της 
Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη 
ή ζημίες καταχωρούνται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν 
ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  
Προσδιορισμός εύλογης αξίας 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως προεξόφληση μελλοντικών ταμιακών ροών και 
μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 
Σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που 
να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα.  
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 
αγορές, προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης (ιεράρχηση εύλογης αξίας I). Για τα μη 
διαπραγματεύσιμα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως 
ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται (ιεράρχηση εύλογης 
αξίας II) και προεξόφληση ταμειακών ροών (ιεράρχηση εύλογης αξίας III). 
 
2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως και 
τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου όποτε 
υπάρχουν. 
 
2.10 Μετοχικό κεφάλαιο  
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  
 
Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, 
σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την 
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  Κίνηση 
ιδίων μετοχών δεν έχει πραγματοποιηθεί. 
 
2.11 Δανεισμός 
Λογιστικές αρχές 
Το κόστος δανεισμού που προκύπτει από την κατασκευή ιδιοκατασκευαζόμενων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων, εφόσον υφίσταται, κεφαλαιοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για να 
ολοκληρωθεί και να προετοιμασθεί το περιουσιακό στοιχείο για την χρήση για την οποία προορίζεται. Τα 
λοιπά κόστη  δανεισμού καταχωρούνται ως  έξοδα. 
  
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. Η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις από μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο. Τυχόν 
διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. 
 
2.12 Φόροι εισοδήματος  

Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο 
τρέχων φόρος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των ισχυόντων 
συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. ή με αυτούς που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις 
κατά τις οποίες αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι 
υποχρεώσεις. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία είτε θα 
αντιστρέψει αναβαλλόμενη υποχρέωση ή εκτιμάται μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση 
της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Για τις αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις επί προσωρινών διαφορών στην εύλογη αξία συμμετοχών εφαρμόζεται το επιπλέον 
κριτήριο ότι αναγνωρίζεται εφόσον αναμένεται ότι οι προσωρινές διαφορές θα αναστραφούν στο ορατό 
μέλλον. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές μεταξύ της 
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης επενδύσεων σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό όπου η Εταιρεία θα 
ελέγχει τη συμμετοχή κατά τη χρονική στιγμή της αναστροφής των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό 
ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Ο φορολογικός συντελεστής που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης κατά 
περίπτωση είναι αυτός του φόρου εισοδήματος καθώς η όποια προσωρινή διαφορά εκτιμάται ότι θα 
τακτοποιηθεί με την πώληση της συμμετοχής και όχι με τη λήψη μερίσματος. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών αναγνωρίζονται στο βαθμό που αυτές 
μπορούν να συμψηφιστούν με προσωρινές πληρωτέες διαφορές ή με φορολογητέα κέρδη που θα 
προκύψουν την επόμενη πενταετία με βάση το πενταετές επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας. 
 
2.13 Παροχές στο προσωπικό 
Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. 
 
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως κίνητρο 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο 
δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης προεξοφλούνται.  
 
Παροχές για αποζημίωση προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση η οποία καταχωρείται στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. 
 
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής (αποζημίωση του Ν. 2112/20 κατά το έτος αποχώρησης) 
υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προσβεβλημένης πιστωτικής 
μονάδος (Projected unit credit method). 
 
2.14 Προβλέψεις  
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους μέσω εκροών, πόρων και η εκτίμηση 
του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και 
προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης, που αναμένεται να απαιτηθεί 
για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων οι οποίοι 
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ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι πιθανή. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφειλών είναι 
πιθανή.   
 
2.15 Εγγυήσεις 
Οι προβλέψεις για εγγυήσεις αναγνωρίζονται στα υποκείμενα προϊόντα που πωλούνται ή στις υπηρεσίες που 
προσφέρονται βάσει i) των ιστορικών δεδομένων που αφορούν εγγυήσεις και ii) στάθμισης των πιθανών 
αποτελεσμάτων σε σχέση με τις σχετικές πιθανότητες. 
 
2.16 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ Φ.Π.Α. 
και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα κατά τη μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στους 
πελάτες σε ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο η Εταιρεία εκτιμά ότι δικαιούται έναντι των εν 
λόγω αγαθών ή υπηρεσιών, με βάση τα ακόλουθα πέντε βήματα:  

α) Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη  
β) Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης της σύμβασης  

γ) Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής  

δ) Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης  
ε) Αναγνώριση εσόδων όταν ή ενόσω μια οικονομική οντότητα εκπληρώνει μία υποχρέωση εκτέλεσης. 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, στο ποσό, το οποίο η Εταιρεία αναμένει να δικαιούται 
ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη όταν ο πελάτης απόκτα 
τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου - είτε σε 
δεδομένη χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου. 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα 
αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για 
λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα μεταβλητά ποσά 
περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε με τη 
μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, 
μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο 
του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα 
τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, 
συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να 
επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη.  
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες 
παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιμοποιώντας είτε 
μεθόδους εκροών (output methods), είτε μεθόδους εισροών (input methods). 
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η 
οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. Το 
συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του προς 
τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά 
ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) ή 
όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική 
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υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή 
μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού ή 
τεκμαρτού επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 
μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 
ταμιακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.  
γ) Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 
 
2.17 Μισθώσεις 
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 
εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως 
χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
(i) Λογιστική για μισθώσεις όταν η Εταιρεία είναι ο μισθωτής 

Όταν η Εταιρεία καθίσταται ο μισθωτής σε μια μίσθωση, αναγνωρίζει μια υποχρέωση από μισθώσεις και ένα 
αντίστοιχο δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού κατά την έναρξη της περιόδου της 
μίσθωσης, μόλις η Εταιρεία αποκτήσει τον έλεγχο της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. 
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις παρουσιάζονται στις λοιπές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα χρήσης 
μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού στα ενσώματα πάγια στοιχεία. Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις 
επιμετρώνται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωτέων μισθωμάτων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου μίσθωσης, τα οποία προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας ένα διαφορικό επιτόκιο δανεισμού. Ο τόκος 
- έξοδο επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις παρουσιάζεται στα καθαρά έσοδα από τόκους. 
 
Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού αναγνωρίζεται αρχικά σε ποσό ίσο με την 
υποχρέωση από μισθώσεις και προσαρμόζεται για προπληρωμές μισθωμάτων, αρχικές άμεσες δαπάνες ή 
κίνητρα που ελήφθησαν για τη σύναψη των μισθώσεων. Μεταγενέστερα, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου 
στοιχείου ενεργητικού αποσβένεται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου μίσθωσης ή της ωφέλιμης ζωής του 
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, εάν αυτή είναι μικρότερη, και οι αποσβέσεις παρουσιάζονται στα 
λειτουργικά έξοδα.  
 
Όταν μια μίσθωση περιέχει δικαιώματα επέκτασης ή λήξης  τα οποία η Εταιρεία θεωρεί κατ’ ουσίαν βέβαιο 
ότι θα εξασκηθούν, τα αναμενόμενα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ή το κόστος της πρόωρης λήξης 
περιλαμβάνονται στα πληρωτέα μισθώματα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της υποχρέωσης από 
μισθώσεις. 
 
(ii) Λογιστική για μισθώσεις όταν η Εταιρεία είναι ο εκμισθωτής  
Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος μιας μίσθωσης, η Εταιρεία, ενεργώντας ως εκμισθωτής, ταξινομεί 
κάθε μίσθωσή της είτε ως λειτουργική μίσθωση είτε ως χρηματοδοτική μίσθωση με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια.  

Χρηματοδοτικές μισθώσεις  
Κατά την ημερομηνία έναρξης, η Εταιρεία αποαναγνωρίζει τη λογιστική αξία των υποκείμενων περιουσιακών 
στοιχείων που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση και αναγνωρίζει απαίτηση ποσού ίσου με την καθαρή 
επένδυση στη μίσθωση καθώς και κέρδος ή ζημιά στην κατάσταση αποτελεσμάτων από την αποαναγνώριση 
του περιουσιακού στοιχείου και την αναγνώριση της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση. Η καθαρή επένδυση 
στη μίσθωση υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων με παρόμοιο τρόπο όπως και 
για τον μισθωτή.  
Μετά την ημερομηνία έναρξης, η Εταιρεία αναγνωρίζει χρηματοοικονομικό έσοδο κατά τη διάρκεια της 
μισθωτικής περιόδου βάσει μεθόδου που αντικατοπτρίζει μια σταθερή περιοδική απόδοση πάνω στην 
καθαρή επένδυση του εκμισθωτή στη μίσθωση. Η Εταιρεία αναγνωρίζει επίσης έσοδο από μεταβλητές 
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καταβολές που δεν περιλαμβάνονταν στην καθαρή επένδυση. Μετά την έναρξη, η καθαρή επένδυση στη 
μίσθωση δεν επαναμετράται, εκτός αν η μίσθωση τροποποιείται ή η μισθωτική περίοδος μεταβάλλεται. 

Λειτουργικές Μισθώσεις  
Η Εταιρεία συνεχίζει να αναγνωρίζει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και δεν αναγνωρίζει καθαρή 
επένδυση στη μίσθωση στην Χρηματοοικονομική Θέση ή αρχικό κέρδος (αν υπάρχει) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.  
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έσοδο αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Επίσης, 
αναγνωρίζει ως έξοδα τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την απόκτηση των εσόδων της μίσθωσης, 
συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων. Η Εταιρεία προσθέτει τις αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες 
επιβαρύνεται για τη σύναψη λειτουργικής μίσθωσης στη λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού 
στοιχείου και αναγνωρίζει τις εν λόγω δαπάνες ως έξοδα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην ίδια βάση με 
τα έσοδα της μίσθωσης. 
 
2.18 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική 
απόδοση της Εταιρείας.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία 
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Ανάλυση των κυριότερων χρηματοοικονομικών κινδύνων και διαχείριση αυτών παρατίθεται στη Σημείωση 
20. 
 
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες είναι 
περιορισμένος.   
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια κρίσεων και εκτιμήσεων και την 
υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της 
χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια 
της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αναθεωρούνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλες 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται 
εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις. Τέλος, σε περίπτωση αναθεώρησης εκτιμήσεων και κρίσεων, η 
εφαρμογή γίνεται μόνο μελλοντικά και όχι αναδρομικά. 
 
 
 
4.1 Κρίσεις 
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Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που 
περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, διενεργούνται από τη Διοίκηση και οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που 
αναγνωρίζονται στη χρηματοοικονομική αναφορά. 

• Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους 
εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, νομικοί κλπ.) 
προκειμένου να αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους 
εισπρακτέους λογαριασμούς. 

• την κατηγοριοποίηση των χρηματοδοτικών μισθώσεων (βλέπε σημείωση: 2.17 και 10.3). 
 

4.2 Εκτιμήσεις και παραδοχές 
Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις θα πρέπει να εκτιμηθούν, απαιτώντας από τη Διοίκηση να χρησιμοποιήσει 
παραδοχές αναφορικά με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές με βεβαιότητα 
κατά τη στιγμή σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι 
εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα στην απεικόνιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 
επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας πιο δύσκολες, 
υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση 
γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η Εταιρεία αξιολογεί τις εκτιμήσεις και παραδοχές 
σε συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και 
μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά 
με το πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Επίσης, στη Σημείωση 2. «Σημαντικές λογιστικές 
αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία», γίνεται αναφορά στις λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεχθεί από τις 
προτεινόμενες αποδεκτές εναλλακτικές και περιλαμβάνει εκτιμήσεις και παραδοχές της Διοίκησης. 
α) Φόροι εισοδήματος (βλέπε σημείωση: 2.12). 
β) Ωφέλιμη ζωή των παγίων, η μεταβολή της οποίας θα επηρεάσει τις αποσβέσεις και τα αποτελέσματα των 
επόμενων περιόδων (βλέπε σημείωση: 2.5 και 2.6). 

γ) Κόστος παροχών αποχώρησης (βλέπε σημείωση: 2.13) 
δ) Εκτιμώμενη απομείωση λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων (βλέπε σημείωση: 2.7) 

ε) Πρόβλεψη απομείωσης της αξίας παγίων (βλέπε σημείωση: 2.7) 
στ) Ανακτησιµότητα των εισπρακτέων λογαριασμών. Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση 
του ΔΠΧΑ 9 για την απομείωση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στα υπόλοιπα των εμπορικών και 
λοιπών απαιτήσεων την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής 1 Ιανουαρίου 2018. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία, εκτός αυτών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. Οι αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και όλων των 
ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Για τις εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από 
μισθώσεις, η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισαν τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των 
στοιχείων αυτών (βλέπε σημείωση: 2.9). 
 
5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
5.1 Ενσώματα πάγια 
Η κίνηση των Ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων για τη χρήση 2020 έχει ως εξής:  
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Εγκαταστάσεις 
& Τεχνικά 

έργα

Μηχανήματα-
Εγκατ/σεις-

Λοιπός 
Μηχαν/κος 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Αξία Κτήσης 31.12.2019 185.435 349.473 109.895 789.063 1.433.865 
Σωρευμένες Αποσβέσεις (62.051) (31.828) (61.236) (256.136) (411.251)
Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2019 123.384 317.644 48.659 532.926 1.022.614 

Χρήση 2020 Προσθήκες 0 66.683 0 102.766 169.449 
Μειώσεις/ Μεταβολές Αξίας 
Κτήσης 0 0 (24.640) 0 (24.640)

Αποσβέσεις Χρήσεως (25.116) (43.725) (12.681) (126.590) (208.112)

Μειώσεις Αποσβεσμένων 0 0 23.539 950 24.489 

Αξία Κτήσης 31.12.2020 185.435 416.156 85.255 891.828 1.578.674 
Σωρευμένες Αποσβέσεις (87.166) (75.553) (50.378) (381.776) (594.874)
Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2020 98.268 340.602 34.877 510.052 983.800 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 
Η αντίστοιχη κίνηση για τηv χρήση 2019 έχει ως εξής:  
 

Εγκαταστάσεις 
& Τεχνικά 

έργα

Μηχανήματα-
Εγκατ/σεις-

Λοιπός 
Μηχαν/κος 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Αξία Κτήσεως 31.12.2018 149.935 97.793 109.160 445.419 802.306 
Σωρευμένες Αποσβέσεις (41.934) (15.066) (48.336) (175.950) (281.286)
Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2018 108.001 82.726 60.824 269.470 521.021 

Χρήση 2019 Προσθήκες 35.500 251.680 783 358.024 645.987 
Μειώσεις/ Μεταβολές Αξίας 
Κτήσης 0 0 (48) (14.380) (14.428)

Αποσβέσεις Χρήσεως (20.117) (16.762) (12.900) (87.474) (137.252)

Μειώσεις Αποσβεσμένων 0 0 0 7.287 7.287 

Αξία Κτήσης 31.12.2019 185.435 349.473 109.895 789.063 1.433.865 
Σωρευμένες Αποσβέσεις (62.051) (31.828) (61.236) (256.136) (411.251)
Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2019 123.384 317.644 48.659 532.926 1.022.614 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
 
5.2 Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης  
Η κίνηση του λογαριασμού Περιουσιακά Στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης για την περίοδο 01.01-31.12.2020 
έχει ως εξής: 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 01.01.2020 1.645.263 654.126 2.299.389 
Προσθήκες 0 238.023 238.023 
Μειώσεις (86.959) 0 (86.959)
Αξία κτήσης 31.12.2020 1.558.304 892.149 2.450.453 

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2020 301.381 160.925 462.307 
Αποσβέσεις χρήσης 252.159 209.810 461.969 
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020 553.540 370.735 924.276 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 1.004.763 521.414 1.526.177  
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Η μείωση εντός της χρήσης 2020 αφορά την αναπροσαρμογή μίσθωσης ακινήτου ενώ οι προσθήκες 
αφορούν ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων καθώς και νέες συμβάσεις μίσθωσης αυτοκινήτων. Τα 
δικαιώματα χρήσης και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των αναπροσαρμογών, νέων συμβάσεων και 
ανανεώσεων αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16. 
 
Η αντίστοιχη κίνηση του λογαριασμού για την περίοδο 01.01-31.12.2019 έχει ως εξής: 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΣΥΝΟΛΟ

Αξία κτήσης 01.01.2019 1.526.671 381.832 1.908.502 
Προσθήκες 118.592 272.295 390.887 
Αξία κτήσης 31.12.2019 1.645.263 654.126 2.299.389 

Αποσβέσεις χρήσης 301.381 160.925 462.307 
Μειώσεις αποσβέσεων 0 0 0 
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2019 301.381 160.925 462.307 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 1.343.881 493.201 1.837.082  
 
6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Η κίνηση του κονδυλίου κατά την περίοδο 01.01 - 31.12.2020 αναλύεται ως εξής: 
 

Α ΝΑ ΠΟΣΒ. 
ΥΠΟΛ .

ΣΥΝΟΛ Ο 
31/12/19

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
2020

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2020

ΣΥΝΟΛ Ο 
31/12/20

Α ΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 

2019

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
2020

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2020

ΣΥΝΟΛ Ο 
Α ΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

2020
31/12/20

Λογισμικά 
Προγράμματα 93.708 10.350 0 104.058 31.637 17.286 48.922 55.135
Άυλα στοιχεία 
υπό εκτέλεση 265.222 181.662 0 446.884 0 0 0 0 446.884

Σύνολο 358.930 192.012 0 550.942 31.637 17.286 0 48.922 502.020

Α ΞΙΑ  ΚΤ ΗΣΕΩΣ Α ΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 
 
Η κίνηση του κονδυλίου κατά την περίοδο 01.01 - 31.12.2019 αναλύεται ως εξής: 
 

Α ΝΑ ΠΟΣΒ. 
ΥΠΟΛ .

ΣΥΝΟΛ Ο 
31/12/18

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
2019

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2019

ΣΥΝΟΛ Ο 
31/12/19

Α ΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 

2018

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
2019

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
2019

ΣΥΝΟΛ Ο 
Α ΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

2019
31/12/19

Λογισμικά 
Προγράμματα 60.023 33.685 0 93.708 17.680 13.957 31.637 62.071
Άυλα στοιχεία 
υπό εκτέλεση 126.584 138.638 0 265.222 0 0 0 0 265.222

Σύνολο 186.607 172.323 0 358.930 17.680 13.957 0 31.637 327.293

Α ΞΙΑ  ΚΤ ΗΣΕΩΣ Α ΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 
 
Η απόσβεση των Λογισμικών Προγραμμάτων διενεργείται σε 5 έως 10 έτη ή σύμφωνα με τη διάρκεια 
χρήσης του εκάστοτε προγράμματος. 

Τα άυλα στοιχεία υπό εκτέλεση αφορούν το κόστος απόκτησης και εγκατάστασης του νέου λογιστικού και 
εμπορικού προγράμματος που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία. 
 
7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής: 
 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                          
(Μη Κυκλοφορούν) 31/12/2020 31/12/2019

Δοσμένες Εγγυήσεις 45.150 45.351 
ΣΥΝΟΛΟ 45.150 45.351  
 
Οι Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως εξής: 
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ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Κυκλοφορούν) 31/12/2020 31/12/2019

Πελάτες 12.518.835 9.393.427 
Επιταγές Εισπρακτέες 1.127.341 1.055.987 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 17.527 17.527 
μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς Πελάτες (2.258.777) (2.118.767)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 11.404.925 8.348.174 
Χρεώστες Διάφοροι 17.274.027 8.752.222 
μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες (1.131.461) (1.016.981)
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.142.566 7.735.241 
ΣΥΝΟΛΟ 27.547.491 16.083.415  
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και άτοκα. Η λογιστική τους αξία 
θεωρείται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
H Εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και αναλαμβάνοντας τις κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση 
του δικαιώματος είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων. Παράλληλα σχηματίζει προβλέψεις επισφάλειας 
εφόσον η ειπραξιμότητα αναθεωρείται επί τα χείρω.  
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία αξιολογεί συστηματικά την πιστοληπτική ικανότητα του συνόλου των οφειλετών 
της και σε περιπτώσεις πτώχευσης ή αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης προβαίνει σε ολοσχερείς 
απομειώσεις των οφειλόμενων ποσών.  

Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων για την περίοδο 01/01/2020 έως 31/12/2020 για την Εταιρεία έχει ως 
εξής: 

31/12/2020

Υπόλοιπο 31/12/2019: (3.135.749)
Ανάκληση προβλέψεων 0 
Σχηματισμός προβλέψεων χρήσης 2020 (254.490)
Υπόλοιπο 31/12/2020: (3.390.239)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 
Ο λογαριασμός Χρεώστες Διάφοροι αναλύεται ως εξής: 
 
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 31/12/2020 31/12/2019
Λογαριασμοί αντικαταβολών 16.088.886 7.470.132 
Απαιτήσεις από πράκτορες 675.396 885.320 
Ελληνικό δημόσιο προκατ. & παρακρατημένοι φόροι 461.779 342.606 
Προκατοβολές προμηθευτών 39.692 41.222 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 8.274 12.942 
ΣΥΝΟΛΟ 17.274.027 8.752.222  
 
Η αύξηση του λογαριασμού αντικαταβολών οφείλεται στη σημαντική αύξηση των αποστολών τον μήνα 
Δεκέμβριο. 
 
Ο λογαριασμός Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού αναλύεται ως εξής: 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/12/2020 31/12/2020
Έξοδα επομένων χρήσεων 156.762 264.260 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 16.707 
ΣΥΝΟΛΟ 156.762 280.967  
 
8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
Η ανάλυση των Ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών είναι η εξής: 
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ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 31/12/2020 31/12/2019
Ταμείο 23.273 17.426 
Καταθέσεις όψεως 1.309.278 2.319.941 
ΣΥΝΟΛΟ 1.332.551 2.337.367  
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα διατηρούνται κυρίως σε λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών με σχεδόν μηδενικό 
επιτόκιο.  
 
9. Καθαρή θέση 
9.1 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι 764.612 με ονομαστική αξία Ευρώ 1 ανά μετοχή ήτοι 
σύνολο Ευρώ 764.612. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.  
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31/12/2020 31/12/2019
Μετοχικό Κεφάλαιο 764.612 764.612 
Διαφορά υπέρ το άρτιο 1.056.457 1.056.457  
 
9.2 Λοιπά αποθεματικά 

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/2020 31/12/2019
Τακτικό Αποθεματικό 12.189 12.189 
ΣΥΝΟΛΟ 12.189 12.189  
 
Τα Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Κ.Ν.4548/18. 
 
9.3 Αποτελέσματα εις νέον 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 31/12/2020 31/12/2019
Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων (2.462.972) (3.432.960)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (475.419) 969.988 
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (180.486) (118.992)
ΣΥΝΟΛΟ (3.118.877) (2.581.964)  
 
10. Δάνεια 
10.1 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής: 
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 31/12/2020 31/12/2019
Ομολογιακό Δάνειο 3.500.000 5.000.000 
ΣΥΝΟΛΟ 3.500.000 5.000.000  
Η συμβατική ανάλυση του ανεξόφλητου υπολοίπου του Ομολογιακού δανείου της Εταιρείας ανά έτος έχει 
ως εξής: 
 

Βραχυπρόθεσμα απο 0-1 έτη 1.000.000 500.000
Από 1-5 έτη 3.500.000 4.500.000
Άνω των 5 ετών 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 4.500.000 5.000.000

31/12/2020 31/12/2019ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 
 
Σύμφωνα με τις συμβάσεις των ομολογιακών δανείων της Εταιρείας έχουν παρασχεθεί οι ακόλουθες 
εξασφαλίσεις: 
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- Ενέχυρο επί μετοχών της Εκδότριας και μερισμάτων αυτών,  
- Σύσταση ενεχύρου καταθετικού λογαριασμού. 

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και το αποτελεσματικό επιτόκιο ανέρχεται σε 4,75%. 
Σημειώνεται ότι οι εύλογες αξίες των μακροπρόθεσμων δανείων προσεγγίζουν τις λογιστικές. 
 
10.2 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής: 
 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 31/12/2020 31/12/2019
Βραχυπρόθεσμο μέρος Μακροπρόθεσμων Δανείων 1.000.000 500.000 
ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000 500.000  
 
Σημειώνεται ότι οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσμων δανείων δε διαφέρουν από τις λογιστικές. 

Η κίνηση των δανείων έχει ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2019 Εξόφληση Ανακατατάξεις 31/12/2020

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 5.000.000 (500.000) (1.000.000) 3.500.000
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 500.000 (500.000) 1.000.000 1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 5.500.000 (1.000.000) 0 4.500.000  
 
10.3 Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων αναλύονται ως εξής: 
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 31/12/2020 31/12/2019

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 1.237.448 1.558.611 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 466.037 479.465 
ΣΥΝΟΛΟ 1.703.485 2.038.076  
 
Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν υποχρεώσεις από μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 καθώς 
και μίσθωση μηχανήματος για εγκατάσταση συστήματος αναγνώρισης συσκευασιών. 
 
Υποχρεώσεις μισθώσεων - Ελάχιστες πληρωμές 
μισθωμάτων 31/12/2020 31/12/2019

Μέχρι ένα έτος 605.570 499.414 
Από 1 έως 5 έτη 1.214.814 1.529.515 
Μετά τα 5 έτη 37.395 61.795 
Σύνολο 1.857.779 2.090.724 
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις 
μισθώσεις (154.294) (220.135)

Σύνολο υποχρεώσεων 1.703.485 1.870.588  
 
Οι μεταβολές των υποχρεώσεων μισθώσεων για τη χρήση 2020 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2019 Προσθήκες Ανακατατάξεις Πληρωμές Τόκος 31/12/2020

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μισθώσεων 1.558.611 101.304 (429.393) 0 6.926 1.237.448

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μισθώσεων 479.465 49.759 429.393 (582.100) 89.520 466.037

ΣΥΝΟΛΟ 2.038.076 151.064 0 (582.100) 96.446 1.703.485  
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11. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική 
αρχή (ελληνικό δημόσιο). Η ανάλυση του αναβαλλόμενου φόρου απαιτήσεων και υποχρεώσεων προκύπτει 
από τον παρακάτω πίνακα με διάκριση ανά αιτία δημιουργίας: 
 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31/12/2020 31/12/201
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Από αποζημίωση προσωπικού 347.827 334.090 
Από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 9.600 9.600 
Από λοιπές προσωρινές διαφορές 15.953 7.621 
ΣΥΝΟΛΟ 373.380 351.311  
 
Η μεταβολή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων καταχωρήθηκε είτε στα αποτελέσματα χρήσης είτε στα 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2019
Μεταβολές στα 
Λοιπά Συνολικά 

Έσοδα

Μεταβολές μέσω 
αποτελεσμάτων 

χρήσεως
31/12/2020

Από αποζημίωση προσωπικού 334.090 19.419 (5.683) 347.827 
Από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 9.600 0 0 9.600 
Από λοιπές προσωρινές διαφορές 7.621 0 8.332 15.953 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 351.311 19.419 2.650 373.380 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 
 
12. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους  
Ο αριθμός των απασχολουμένων, καθώς και το συνολικό κόστος στην Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
 

31/12/2020 31/12/2019
Συνολικο Κόστος απασχόλησης 7.558.038 7.575.501 
Απασχολούμενο προσωπικό 270 266  
Η Εταιρεία απασχόλησε επιπλέον 46 άτομα τη χρήση 2020 και 62 τη χρήση 2019 μέσω υπηρεσίας μίσθωσης 
προσωπικού. 
 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 31/12/2020 31/12/2019
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 1.449.279 1.392.044 

 
 
Η κίνηση της υποχρέωσης για παροχές προσωπικού, έχει ως εξής:  
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31/12/2020 31/12/2019
Ποσά αναγνωρισμένα στον ισολογισμό
Παρούσα αξία υποχρεώσεων 1.449.279 1.392.044 
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 1.449.279 1.392.044 
Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 68.651 66.742 
Κόστος προϋπηρεσίας λόγω τροποποιήσεων 0 403 
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 11.136 24.230 
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 79.787 91.376 
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας 68.458 87.680 
Απορρόφηση/ (Μετακίνηση) Προσωπικού 0 0 
Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 148.245 179.056 
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 1.392.044 1.425.304 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 68.651 66.742 
Κόστος τόκου 11.136 24.230 
Απορρόφηση/ (Μετακίνηση) Προσωπικού 9.051 403 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (180.974) (163.584)
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας 68.458 87.680 
Προσαρμογή στην υποχρέωση (μέσω Καθαρής Θέσης)
Αναλογιστική ζημιά / (κέρδος) - οικονομικές υποθέσεις 80.913 (48.732)
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος περιόδου 1.449.279 1.392.044 
Προσαρμογές
Προσαρμογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων 80.913 (48.732)
Συνολικό αναλογιστικό κέρδος / (ζημία) στην Καθαρή Θέση 80.913 (48.732)
Άλλες προσαρμογές στην Καθαρή Θέση 0 0 
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση 80.913 (48.732)
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 1.392.044 1.425.304 
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (180.974) (163.584)
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίσθηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 157.296 179.056 
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση 80.913 (48.732)
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.449.279 1.392.044  
 
Οι προβλέψεις που αναγνωρίσθηκαν στη χρήση περιλαμβάνονται στα λοιπά έξοδα των εξόδων διοικητικής 
λειτουργίας και των εξόδων λειτουργίας διάθεσης.  
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις προσδιορίσθηκαν με βάση αναλογιστική μελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία 
αναλογιστών. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές της μελέτης αυτής  έχουν ως εξής: 
 

31.12.2020 31.12.2019
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,40% 0,80%
Μέσος ετήσιος πληθωρισμός 1,70% 1,70%
Μέση ετήσια αύξηση μισθολογίου 1,70% 1,70%
Αναμενόμενος μέσος όρος 
υπολειπόμενης εργασιακής ζωής 15,38 15,37

 
 

Η αναλογιστική μελέτη που πραγματοποιείται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους αναλογιστές 
περιλαμβάνει τη διενέργεια υποθέσεων για το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις μελλοντικές αυξήσεις 
μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και τις μετακινήσεις προσωπικού. Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης 
αυτών των προγραμμάτων, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. 
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Η υποχρέωση από αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού προσδιορίζεται με τη μέθοδο της 
Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος (projected unit credit) η οποία θεωρεί ότι κάθε έτος υπηρεσίας 
δίνει μια επιπρόσθετη μονάδα δικαιούμενης παροχής και χτίζει τη συνολική υποχρέωση υπολογίζοντας 
κάθε μονάδα ξεχωριστά. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το κόστος της προϋπηρεσίας είναι η παρούσα 
αξία τυχόν μονάδων μελλοντικής παροχής που έχουν πιστωθεί στους εργαζόμενους για υπηρεσία σε 
περιόδους πριν την έναρξη του σχεδίου ή λόγω τροποποίησης του σχεδίου. 
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παρουσών αξιών 
των συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (δηλ. το προεξοφλητικό επιτόκιο) θα πρέπει να 
προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει μικρό βάθος, τότε το προεξοφλητικό επιτόκιο θα 
πρέπει να προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών ή Ευρώπαϊκών 
ομολόγων. Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 
καταβολής των παροχών. 
Επειδή το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών προσεγγίζει τα 40 έτη, η αντίστοιχη 
καμπύλη των επιτοκίων ομοιόμορφης κατανομής που σχεδιάστηκε ούτως  ώστε να εκτιμηθεί τόσο η 
μέση σταθμική διάρκεια αποπληρωμής των παροχών (weighted average duration) όσο και η τιμή του 
προεξοφλητικού επιτοκίου έχει ως δομικό σημείο αναφοράς τα ακόλουθα: 
Για χρηματοροές έως και τα 10 έτη χρησιμοποιήθηκαν τα Corporate Iboxx ΑΑ με μέση ωρίμανση να 
αγγίζει τα έως και τα 10 έτη όπως αυτά δημοσιεύονται από την βάση δεδομένων της Thomson Reuters 
(Datastream). Εν συνεχεία για λόγους ληκτότητας για τις ροές άνω των 20 ετών και με δεδομένο την 
έλλειψη άλλων ομολόγων, χρησιμοποιήθηκαν οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρώπαϊκής κεντρικής 
τράπεζας. 

Σύμφωνα με τις δημογραφικές παραδοχές η κινητικότητα του προσωπικού θα έχει  ως εξής: 
Ομάδα ηλικιών Οικειοθελής αποχώρηση Απόλυση 

Έως 45 ετών  3% 3% 

46-55 1% 1% 

55 και άνω 0% 0% 

 
Σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας η παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών 
μεταβάλλονται ως εξής: 
 

31.12.2020 31.12.2019

Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών 1.449.279 1.392.044

- υπολογισμός με προεξογλητικό επιτόκιο +0,5% 1.343.921 1.287.809

- υπολογισμός με προεξογλητικό επιτόκιο -0,5% 1.565.145 1.507.055

Εταιρεία

 
 
13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Ο λογαριασμός Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής: 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2020 31/12/2019
Προμηθευτές 3.808.566 2.759.619 
Οφειλόμενες αντικαταβολές πελατών 17.013.370 7.643.277 
Δικαιούχοι αμοιβών-πράκτορες 2.574.950 1.816.954 
Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων 1.075.691 943.091 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 536.821 336.590 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 327.617 242.600 
Προκαταβολές Πελατών 188.425 88.867 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 151.716 57.504 
Έξοδα χρήσης δουλευμένα 394.337 214.598 
ΣΥΝΟΛΟ 26.071.492 14.103.099  
 
Η αύξηση του λογαριασμού οφειλόμενες αντικαταβολές πελατών οφείλεται στη σημαντική αύξηση των 
αποστολών τον μήνα Δεκέμβριο.  
 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και άτοκες. 
 
14. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
Ο λογαριασμός αφορά την υποχρέωση για φόρο εισοδήματος της χρήσεως με τον εκάστοτε ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή. 
 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Για τη χρήση του 2011 και μετά η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των τακτικών ελεγκτών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος για τις χρήσεις 2011-
2016 διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. και οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής 
συμμόρφωσης χορηγήθηκαν με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.  
Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2017-2019 διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. και η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χορηγήθηκε με συμπέρασμα χωρίς 
επιφύλαξη.  
Κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη 
φορολογικός έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ωστόσο η Διοίκηση εκτιμά ότι 
έχουν υπολογισθεί οι αναλογούσες λογιστικές διαφορές και δεν απαιτείται επιπλέον πρόβλεψη για 
ανέλεγκτες χρήσεις για την χρήση 2020 λόγω και του ύψους των φορολογικών ζημιών από προηγούμενα 
έτη. 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι φορολογικές αρχές δύνανται να διενεργούν επανελέγχους σε 
εταιρείες που έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό στην Ελλάδα σε δειγματοληπτική βάση. Η Διοίκηση 
δεν αναμένει επιβάρυνση από τυχόν μελλοντικούς ελέγχους από φορολογικές αρχές. 
Την 31.12.2020 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31.12.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρ. 36 του Ν. 4174/2013, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για παράταση 
του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 
 
15. Αποτελέσματα 
15.1 Ανάλυση δαπανών  

Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται κατ΄ είδος ως εξής: 
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31/12/2020 31/12/2019
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 7.598.038 7.575.501 
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 21.091.711 19.607.767 
Παροχές Τρίτων 790.275 865.482 
Φόροι-Τέλη 108.590 104.480 
Διάφορα Έξοδα 11.521.958 9.279.381 
Αποσβέσεις 687.367 613.516 
Προβλέψεις/απομειώσεις 323.141 254.374 
Άλλα έξοδα 177.835 129.012 
ΣΥΝΟΛΟ 42.298.913 38.429.512  
Οι ανωτέρω δαπάνες εμφανίζονται (κατανέμονται) στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων ως εξής: 

31/12/2020 31/12/2019
Κόστος  Πωληθέντων 36.582.193 32.042.303 
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 1.143.344 1.277.442 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 4.573.376 5.109.767 
ΣΥΝΟΛΟ 42.298.913 38.429.512  
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: 

31/12/2020 31/12/2019
Μισθοί και Ημερομίσθια 5.745.846 5.715.941 
Εργοδοτικές Εισφορές 1.353.096 1.379.678 
Λοιπές Παροχές 499.096 479.881 
ΣΥΝΟΛΟ 7.598.038 7.575.501  
Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής: 

31/12/2020 31/12/2019
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 208.112 137.252 
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 461.969 462.307 
Αποσβέσεις ασώματων παγίων 17.286 13.957 
ΣΥΝΟΛΟ 687.367 613.516  
Τα διάφορα έξοδα αναλύονται ως εξής: 

31/12/2020 31/12/2019
Έξοδα μεταφορών 10.405.098 8.169.980 
Έξοδα προβολής & διαφημίσεως 98.714 126.571 
Εντυπα και γραφική ύλη 29.717 303.809 
Υλικά άμεσης ανάλωσης 836.438 447.669 
Διάφορα έξοδα 151.990 231.351 
ΣΥΝΟΛΟ 11.521.958 9.279.381  
Οι προβλέψεις / απομειώσεις αναλύονται ως εξής: 

31/12/2020 31/12/2019
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 68.651 67.146 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 254.490 187.229 
ΣΥΝΟΛΟ 323.141 254.374   
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15.2 Ανάλυση λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης είναι η εξής: 

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 31/12/2020 31/12/2019
Λοιπά έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 453.311 446.979 
Έσοδα από ενοίκια 16.794 24.600 
Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 3.635 13.703 
Έσοδα από προβλέψεις 103.465 75.904 
Λοιπά Έσοδα 38.797 47.067 
ΣΥΝΟΛΟ 616.002 608.253  
 
15.3 Χρηματοοικονομικά έξοδα 
Οι ανάλυση των Χρηματοοικονομικών εσόδων - εξόδων είναι η εξής:  
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (καθαρό) 31/12/2020 31/12/2019
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 647.343 601.419 
Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα (1.460) (3.652)
ΣΥΝΟΛΟ 645.883 597.767  
 
15.4 Έξοδο Φόρου εισοδήματος  
Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 
2020 και 2019 αναλύεται ως εξής: 
 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31/12/2020 31/12/2019
Τρέχων φόρος εισοδήματος (2.650) (481.355)
Φόρος εισοδήματος επί λογιστικών διαφορών (40.788) (16.234)
ΣΥΝΟΛΟ (43.438) (497.588)  
 
Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του 
ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας στην Ελλάδα (24%) επί των αποτελεσμάτων 
προ φόρων, έχει ως ακολούθως:  
 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31/12/2020 31/12/2019
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως προ φόρων (518.857) 1.467.576
Φόρος εισοδήματος βάσει του ονομαστικού 
φορολογικού συντελεστή (24% & 29%) (24,00)% 124.526 (24,00)% (352.218)

Φόρος εισοδήματος μη εκπιπτόμενων δαπανών 37,58% (194.968) (8,80)% (129.136)
Επίπτωση στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω 
αλλαγής φορολογικών συντελεστών 0,00% 0 (1,11)% (16.234)

Επίπτωση λόγω αναγνώρισης ή (μη αναγνώρισης) 
αναβαλλόμενου φόρου επιπρόσθετων 
φορολογικών ζημιών

(21,95)% 113.880 0,00% 0

ΣΥΝΟΛΟ (8,37)% 43.438 (33,91)% (497.588)  
 
H επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή στον αναβαλλόμενο φόρο το 2019 οφείλεται 
στην αλλαγή του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα από την επαναμέτρηση των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων από αναβαλλόμενη φορολογία. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος», αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
υπολογίζονται χωρίς προεξόφληση με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν 
την περίοδο της πραγματοποίησής τους υπό την προϋπόθεση ότι έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί 
κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
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Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα για την περίοδο που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2020, είναι 24% (31 Δεκεμβρίου 2019: 24%), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 
4646/2019, σύμφωνα με το οποίο, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, 
φορολογούνται με συντελεστή 24 % για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής. 
Συνεπώς, για την τρέχουσα χρήση, τόσο ο τρέχων όσο και ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίστηκε 
χρησιμοποιώντας συντελεστή 24%. 
 
16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι συναλλαγές από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται 
σύμφωνα με όρους αγοράς και με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη. 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, τα οποία ενσωματώνονται με τη 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που αποτελούν τις εταιρείες του 
Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

Εταιρείες Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 77.415 606.757 29.522 631.098
ERGOTRAK A.E. 20.845 35.050 3.838 273
SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. 931 0 44 5.897
Σύνολο 99.190 641.807 33.404 637.268

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη: 01/01/2020 - 31/12/2020

 
 

 
 
Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών 
Οι αμοιβές και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες 
εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 01.01.2020 – 31.12.2020 ανέρχονται σε Ευρώ 81.015. 
 
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών 
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν συνολικά διευθυντικά στελέχη και μέλη Διοικητικού 
Συμβουλίου την 31.12.2020. 
 
17. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
17.1 Εγγυητικές επιστολές 
Το συνολικό ύψος των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί από τράπεζες για λογαριασμό της Εταιρείας 
για εξασφάλιση υποχρεώσεων, καλής εκτέλεσης και συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, εκκρεμείς 
(ανοικτές) την 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν Ευρώ 292 χιλ. 
  
18.2 Νομικές Υποθέσεις 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της, οι οποίες σύμφωνα με την Διοίκηση και τον Νομικό 
Σύμβουλο της Εταιρείας δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις ή τη λειτουργία της. 
  

Εταιρείες Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 109.002 523.544 9.866 255.987
ERGOTRAK A.E. 19.676 15.172 2.015 3.408
SFAKIANAKIS INSURANCE  A.E. 1.324 0 145 0
Σύνολο 130.003 538.716 12.026 259.395

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη: 01/01/2019 - 31/12/2019
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18.3 Ανοιχτές φορολογικά χρήσεις 
Η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντική επιβάρυνση από τις ανοιχτά φορολογικές χρήσεις (βλέπε Σημείωση 
15.4). 

19. Χρηματοοικονομικά μέσα, παράγοντες και διαχείριση χρηματοοικονομικών 
κινδύνων  
Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογης αξίας 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας 
των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 
Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για παρόμοια περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 
εύλογη αξία και δε βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός 
και εκτός του Επιπέδου 3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μία 
σύγκριση, των λογιστικών αξιών των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας που διακρατώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος και των εύλογων αξιών τους: 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις (Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό) 27.547.491 16.083.415 27.547.491 16.083.415
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 45.150 45.351 45.150 45.351
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.332.551 2.337.367 1.332.551 2.337.367

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.500.000 5.000.000 3.500.000 5.000.000
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 1.237.448 1.558.611 1.237.448 1.558.611
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 466.037 479.465 466.037 479.465
Εμπορικές Υποχρεώσεις 26.071.492 14.103.099 26.071.492 14.103.099

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις 
αβεβαιότητες στις οποίες εκτίθεται  Εταιρεία και η αντιμετώπισή τους από τα όργανα της Εταιρείας. 
 
20. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων  
20.1 Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά 
επίπεδα, δεδομένου ότι έχουν διασφαλισθεί επαρκή πιστωτικά όρια με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
ταυτόχρονα διατηρούνται τα διαθέσιμα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
ρευστότητας υπάρχει παρακολούθηση των απαιτήσεων από πελάτες με εντατικοποίηση είσπραξης των 
οφειλόμενων ποσών, τήρηση της πιστωτικής πολιτικής και έλεγχο των λειτουργικών εξόδων. Επιπλέον, 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά ταμειακός προγραμματισμός.  
Πρέπει να σημειωθεί πως κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ήταν 
αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 119 Ν.4548/2018. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας προτίθεται να συμπεριλάβει σχετικό θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση ώστε να λάβει σχετικά 
μέτρα. 
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Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των λειτουργικών της 
αποτελεσμάτων. Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι η Εταιρεία θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να 
εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της για τουλάχιστον τους επόμενους 12 μήνες 
από την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ενώ έχουν δοθεί περαιτέρω διαβεβαιώσεις 
από το βασικό μέτοχο ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να έχει την χρηματοοικονομική και λειτουργική 
υποστήριξη του. 

Η ληκτότητα των υποχρεώσεων ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης τους όπως εμφανίζονται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2020 και της 31.12.2019 έχει ως εξής: 

Ανάλυση υποχρεώσεων 31/12/2020 31/12/2019
Μέχρι 1 έτος 27.566.222 15.083.449 
Από 1 έως 5 έτη 6.149.332 7.888.860 
Μετά τα 5 έτη 37.395 61.795 
ΣΥΝΟΛΟ 33.752.949 23.034.104  
 
Ο Καθαρός Δανεισμός της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 

31/12/2020 31/12/2019
Μακροπρόθεσμα δάνεια 3.500.000 5.000.000
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.000.000 500.000
Σύνολο δανείων 4.500.000 5.500.000
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 1.332.551 2.337.367
Καθαρός δανεισμός 3.167.449 3.162.633

Σύνολο καθαρής θέσης Εταιρείας (1.285.618) (748.705)
Σύνολο κεφαλαίων 1.881.831 2.413.928
Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 168% 131%

Καθαρός Δανεισμός
Εταιρεία

 
 
Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2020 για την Εταιρεία υπολογίζεται σε 168% 
(2019:131%). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισμού (ήτοι, συνολικές 
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισμός).  
 
20.2 Επιτοκιακός κίνδυνος 
Για τον προσδιορισμό του κινδύνου διακύμανσης των επιτοκίων λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω έντοκα 
στοιχεία των απαιτήσεων και υποχρεώσεων: 
 
1. Τα γραμμάτια εισπρακτέα είναι σταθερού επιτοκίου. 
2. Δάνεια (ομολογιακά μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα) έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, τα έντοκα στοιχεία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων 
κυμαινόμενου επιτοκίου είναι τα εξής: 
 

31/12/2020 31/12/2019
ΕΝΤΟΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0 17.527 
ΕΝΤΟΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.500.000 5.500.000 
ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (4.500.000) (5.482.473)
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 0  0  
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (4.500.000) (5.482.473)
Μεταβολή 50 μονάδων βάσης 0,50% 0,50%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ 22.500 27.412  
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Για τον ανωτέρω επιτοκιακό κίνδυνο η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί εργαλεία αντιστάθμισης.   
 
20.3 Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρεία  απορρέει από την πιθανότητα µη εισπράξεως του 
συνόλου των απαιτήσεων από τους πελάτες και τους πράκτορές της, σύμφωνα µε τους όρους 
αποπληρωμής. Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται μέσα από την συνεχή ανάλυση της ικανότητας 
των υποψήφιων και των ήδη υφιστάμενων πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και από τη 
λήψη μέτρων όπως ο αποκλεισμός πελατών με εμφανή δείγματα επισφάλειας και η λήψη καλυμμάτων και 
εγγυήσεων.  
Λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της Εταιρείας, δεν υφίσταται κίνδυνοι 
εξάρτησης από μερίδα πελατών της καθώς κανένας πελάτης δεν καταλαμβάνει μερίδιο μεγαλύτερο του 
3,5% του κύκλου εργασιών της.  
Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της για ζημιές σε σχέση με τους πελάτες 
και τις λοιπές απαιτήσεις ενώ κατά το τέλος του έτους η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός 
πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή πρόβλεψη. Δεν υπάρχει 
πιστοποιημένη πιστοληπτική ικανότητα για τα χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού. 
 
20.4 Εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19: Κίνδυνοι – επιπτώσεις - λήψη 

μέτρων αντιμετώπισης 
Η εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, η κλιμακούμενη εξάπλωση του και τα αναγκαστικά 
μέτρα που επιβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση για την προστασία της χώρας και των κατοίκων της, 
επέφερε σημαντικές απώλειες στην ελληνική οικονομία. Εντούτοις, η χρηματοοικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας δεν επηρεάστηκε από την εξάπλωση της πανδημίας, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη λειτουργία της 
σε όλες τις βασικές της δραστηριότητες. 
Η Εταιρεία στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης προέβη σε ενέργειες όπως υιοθέτηση εργασίας από το 
σπίτι, αναστολή δια ζώσης επαγγελματικών συναντήσεων, περιορισμό των μετακινήσεων, απολυμάνσεις 
των εγκαταστάσεων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρωτίστως για την προστασία των 
εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της, αλλά και την ομαλή και συνεχή λειτουργία των 
δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, η απότομη αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της κατά τους μήνες 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας οδήγησε στην ανάγκη μερικού ανασχεδιασμού των λειτουργιών και των 
δικτύων διανομής της για την κατά το δυνατόν ομαλότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.    
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εταιρεία συνέταξε τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με 
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι θα έχει επαρκείς ταμειακές ροές για να 
εξυπηρετηθούν ομαλά οι χρηματοδοτικές και  λειτουργικές ανάγκες της για τουλάχιστον τους επόμενους 12 
μήνες από την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επειδή έλαβε τη σχετική 
διαβεβαίωση στήριξης από το βασικό μέτοχο εάν αυτό απαιτηθεί. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την εκτίμηση 
της Διοίκησης δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που να θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της 
Εταιρείας και την υιοθέτηση της αρχής συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 
21. Μεταγενέστερα της Χρηματοοικονομικής Θέσης γεγονότα 
Η Εταιρεία έχει λάβει συναίνεση από τους ομολογιούχους δανειστές για τη μη τήρηση ενός δείκτη του 
Ομολογιακού Δανείου για την περίοδο 01.01.2020-31.12.2020. 
Εκτός του ανωτέρω, δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
της 31 Δεκεμβρίου 2020, που να επηρεάζουν σημαντικά τη κατανόηση αυτών των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων και θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα παρατιθέμενα κονδύλια.  
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22. Αμοιβές ελεγκτών 
Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 10.000 για τον Τακτικό Έλεγχο και σε Ευρώ 
7.000 για τον Φορολογικό. Δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες. 
 

 
 
 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΟΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΞΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-046850 Α.Δ.Τ. ΑΕ-049072 Α.Δ.Τ. ΑΝ 005592 Α.Δ.Τ. ΑΚ-768434
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Διεύθυνση Διαδικτύου:

Αρμόδια Αρχή: 31.12.2020 31.12.2019

Ημερομηνία έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ενάρξης χρήσης (01.01.2020 και 01.01.2019) (748.705) (1.755.729)
Ορκωτός Ελεγκτής: Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (536.913)  1.007.024 
Ελεγκτική Εταιρεία: Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως χρήσης (31.12.2020 και 31.12.2019) (1.285.618) (748.705)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

31.12.2020 31.12.2019
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων (518.857)  1.467.576 
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 687.367  613.516 
Προβλέψεις 323.141  254.374 
Έσοδα από προβλέψεις (103.465) (75.904)

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2020 31.12.2019 Έσοδα επενδύσεων (1.460)  3.489 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία   983.800  1.022.614 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 647.343  601.419 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  502.020  327.293 Πλέον/ Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμώ ν κεφ αλαίου  
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  1.944.707  2.233.744 κίνησης ή που σχετ ίζοντα ι με τ ις λειτουργικές δραστηριότητες:
Απαιτήσεις από πελάτες  11.404.925  8.348.174 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (11.460.001) (449.809)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  17.631.879  10.353.574 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 11.968.393 (366.988)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  32.467.330  22.285.399 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (546.687) (108.516)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φόρος εισοδήματος πληρωθείς (65.564) (892.129)
Μετοχικό κεφάλαιο  764.612  764.612 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  930.210  1.047.029 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (2.050.230) (1.513.317) Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητων μητρικής (α) (1.285.618) (748.705) Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (419.714) (634.490)

Τόκοι εισπραχθέντες 1.460  3.652 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  4.737.448  6.558.611 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (418.254) (630.837)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  1.449.279  1.392.044 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  1.466.037  979.465 Εξόφληση δανείων (1.000.000) (1.500.000)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  26.100.185  14.103.985 

    
μισθώσεις (χρεολύσιο) (427.251) (445.133)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  33.752.949  23.034.104 Εξοφλήσεις τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων (89.520) (102.314)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)  32.467.330  22.285.399 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.516.771) (2.047.447)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (1.004.816) (1.631.255)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  2.337.367  3.968.622 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  1.332.551  2.337.367 

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
Κύκλος εργασιών 41.809.937 39.886.601
Μικτά κέρδη 5.227.744 7.844.298 1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 31.12.2020 είναι σύμφωνες με αυτές που υιοθέτησε ο Όμιλος εταιρειών
Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) οι οποίες 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 127.026 2.764.473 εφαρμόστηκαν κατά την 31.12.2019.
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (518.857) 1.467.576 2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2020 ανέρχεται σε 270. Τα αντίστοιχα άτομα την 31.12.2019
(Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους (475.419) 969.988 ήταν 266.
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (61.494) 37.036 3. Οι επενδύσεις της χρήσης 2020 ανέρχονται σε € 419.714.
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (536.913) 1.007.024 4. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, Ποσά σε Ευρώ Εταιρεία
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 938.433 2.678.859 α) Έσοδα 99.190

β) Έξοδα 641.807
γ) Απαιτήσεις 33.404
δ) Υποχρεώσεις 637.268
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 81.015
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021
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Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1η  Ιανουαρίου 2020 έως 31η  Δεκεμβρίου 2020

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την Χρηματοοικονομική Κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στις διευθύνσεις διαδικτύου 

www.speedex.gr όπου αναρτώνται οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
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