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Έκθεση Διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

«PELIKAN ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ» 

για τα πεπραγμένα της 41ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 

 

Κύριοι Εταίροι, 

 

Υποβάλλω συνημμένα προς έγκρισή σας, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας για την 41η εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και ειδικότερα τον 

Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση Μεταβολών 

Καθαρής Θέσης και το Προσάρτημα. 

 

Η Pelikan Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ κατά το έτος 2019 συνέχισε την δραστηριότητά της 

διακινώντας κάτω από το σήμα της, τις τρεις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, υγρή και 

στεγνή διόρθωση και προϊόντα γραφείου, όργανα γραφής ζωγραφικής και σχολικά 

προϊόντα και αναλώσιμα Η/Υ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας για το 2019 ανήλθαν σε € 2.679.809,65 έναντι € 2.471.399,60 

για το 2018, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 8,4%, αποτέλεσμα που κρίνεται 

πολύ ικανοποιητικό σε έναν κλάδο που σημειώνει πτωτικές τάσεις λόγω της κατάστασης 

που βρίσκεται η Ελληνική οικονομία με την παρατεταμένη ύφεση & την μειωμένη 

αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. 

 

Το κόστος πωληθέντων για τη χρήση ανήλθε σε € 1.648.726,66 διαμορφώνοντας ποσοστό 

μικτού κέρδους 38,5%, έναντι ποσοστού 36,7% της προηγούμενης χρήσης. 

Η αύξηση του μικτού κέρδους είναι αποτέλεσμα κυρίως της αλλαγής πολιτικής 

προμηθειών των προϊόντων της εταιρείας, όπου κατά την διάρκεια του 2018 ξεκίνησε να 

προμηθεύεται βασικά προϊόντα της γκάμας της κατευθείαν από τα εργοστάσια των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ομίλου σε χαμηλότερες τιμές κτήσης. Η πολιτική αυτή 

συνεχίστηκε και το έτος 2019 όπου επιτεύχθηκε περαιτέρω βελτίωση του ποσοστού 

μικτού κέρδους.  

 

Το σύνολο των οργανικών εξόδων κυμάνθηκε για τη τρέχουσα χρήση στο ποσό των                     

€ 890.158,27 έναντι συνολικού ποσού € 898.413,78 για τη προηγούμενη, σημειώθηκε 

δηλαδή μια μείωση της τάξεως του 0,9% που οφείλεται κυρίως σε μείωση της 

διαφημιστικής δαπάνης και άλλων οργανικών εξόδων, ενώ σημειώθηκε μια αύξηση στις 
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χρεώσεις Royalties από συνδεδεμένη επιχείρηση του ομίλου για τις απευθείας εισαγωγές 

των προϊόντων με το brand της Pelikan.    

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα για τη τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 90.855,09, 

αποτελούμενα κυρίως από χρεωστικούς τόκους αλληλόχρεων τραπεζικών δανειακών 

λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία, έναντι ποσού € 83.746,62 για τη προηγούμενη 

χρήση, αυξημένα  κατά 8,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μέσου 

τραπεζικού δανεισμού και υπηρεσιών Factoring κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, 

όπου και πραγματοποιήθηκε η αλλαγή του τρόπου πληρωμής για τον βασικό πελάτη μας 

Jumbo Α.Ε. από μετρητά σε factoring με όρους πίστωσης 150 ημερών. 

 

Κατόπιν των Λοιπών Εξόδων και Ζημιών τα οποία αποτελούνται κυρίως από διαφορές 

απογραφής και καταστροφή απαξιωμένων εμπορευμάτων, η Εταιρεία εμφανίζει Κέρδη 

προ Φόρων € 22.863,16. 

 

Συνυπολογιζομένων των σχετικών φόρων εισοδήματος και των ζημιών προηγούμενων 

χρήσεων η Εταιρεία εμφανίζει “Ζημιές εις νέο” ποσού € 359.445,49. 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αριθμοδείκτες της Εταιρείας για την 

πληρέστερη αξιολόγηση της οικονομικής θέσεως της, την ανάλυση της δυναμικής εικόνας 

της επιχειρηματικής προσπάθειας και του αποτελέσματος που προκύπτει από τη 

λειτουργία της, καθώς και τη συσχέτιση των στατικών στοιχείων του Ισολογισμού προς τα 

δυναμικά στοιχεία της εκμεταλλεύσεως, με σκοπό τον προσδιορισμό της ορθολογικής ή 

μη χρησιμοποιήσεως των μέσων της επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

 

      α) Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης         

              

  
1. 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
= 97,5% 

  

  Σύνολο Ενεργητικού      

              

  
2. 

Ίδια Κεφάλαια   
= 11,5% 

  

  Σύνολο Υποχρεώσεων     

              

  
3. 

Ίδια Κεφάλαια   
= 424,9% 

  

  Πάγιο Ενεργητικό     
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4. 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
= 116,9% 

  

  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

              

       

  
5. 

Κεφάλαιο Κινήσεως   
= 14,5% 

  

  Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

              

β) Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας         

              

  6. 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ 

Φόρων   
 

= 

 

10,9% 
  

  Ίδια Κεφάλαια     

              

  
7. 

Μικτά αποτελέσματα   
= 38,5% 

  

  Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών     

              

  

8. 

Μικτά αποτελέσματα   

= 62,5% 

  

  

Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και 

υπηρεσιών     

              

  
9. 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών   
= 1.283% 

  

  Ίδια Κεφάλαια     

 

γ) Δείκτες διαχειριστικής Πολιτικής         

              

  
10. 

Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων   
= 106,7 Ημέρες 

  Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου   

              

  

11. 

Απαιτήσεις από πελάτες   

= 200,2 Ημέρες 

  

Πωλήσεις αποθεμάτων και 

υπηρεσιών   

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγµα την 31/12/2019. 

Η Εταιρεία δεν είχε στην κυριότητα της ή µε χρηματοδοτική μίσθωση κανένα ακίνητο την 

31/12/2019. 

Η Εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα την 31/12/2019. 
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Η Εταιρεία δεν είχε αναπτύξει καµία δραστηριότητα στον τοµέα της έρευνας και 

ανάπτυξης την 31/12/2019. 

Η Εταιρεία δεν διέθετε κανένα υποκατάστημα την 31/12/2019. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των 

κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 

ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται ο 

Διαχειριστής της Εταιρείας. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το 

μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της είναι σε €. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε 

προϋπολογιστική βάση. Η Εταιρεία φέρει υποχρεώσεις οι οποίες υπόκεινται κυρίως σε 

κυμαινόμενο επιτόκιο, συνδεδεμένο με τον δείκτη EURIBOR. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία 

είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο μεταβολής επιτοκίου. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί 

παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 

 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων ή άλλων βραχυπρόθεσμων ή 

μακροπρόθεσμων επενδύσεων, επειδή δεν διαθέτει σχετικές επενδύσεις. Η Εταιρεία 

εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής της αξίας των εμπορευμάτων που διαθέτει. Η Διοίκηση 

αντιμετωπίζει τον υφιστάμενο κίνδυνο τιμής με ανάλογη προσαρμογή της τιμολογιακής 

πολιτικής της Εταιρείας, ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες της αγοράς όπως 

αυτές διαμορφώνονται.  

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις 

τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων 

των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. 

 

Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα, ότι οι πελάτες θα αποτύχουν 

να εκπληρώσουν τις αναληφθείσες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. Η 

Διοίκηση για την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου επιδιώκει διαρκώς 

η συντριπτική πλειοψηφία των πωλήσεων να αφορά σε επιλεγμένους πελάτες υψηλής 

πιστοληπτικής διαβάθμισης που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό. 
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Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαθεσιμότητας 

επαρκών ταμειακών διαθεσίμων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να 

εξασφαλίζει ότι θα είναι βιώσιμη. Οι ταμειακές της ροές είναι τέτοιες που παρά την 

οικονομική κρίση δεν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των 

υποχρεώσεών της. Όλες οι καταθέσεις βρίσκονται σε υψηλής φερεγγυότητας 

πιστοληπτικά ιδρύματα ώστε να είναι εξασφαλισμένα. Κατά την κλειόμενη και 

προηγούμενη χρήση το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας είναι θετικό κατά ποσό € 

271.900,75 και € 249.442,80 αντίστοιχα. 

 

Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της 

χρήσεως μέχρι την υποβολή της έκθεσης - Προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης 

 

Η έναρξη του 2020 βρήκε την Εταιρεία με υψηλούς στόχους για ενίσχυση των 

οικονομικών της μεγεθών μέσω της αύξησης των πωλήσεων, πάντα παρέχοντας υψηλής 

ποιότητας προϊόντα και στοχεύοντας σε συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Η εμφάνιση του ιού COVID-19 το Μάρτιο του 2020 και ο χαρακτηρισμός του σε 

πανδημία, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή 

του, επέδρασαν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αναμφίβολα η οικονομική κρίση που θα ακολουθήσει την πανδημία του COVID-19 θα 

προκαλέσει μια σειρά από πρωτόγνωρες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.  

 

Η έξαρση της πανδημίας του COVID-19 στην Ελλάδα, προκαλεί ανησυχία όσον αφορά 

την πορεία των εργασιών της Εταιρείας. Στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να γίνουν 

ασφαλείς εκτιμήσεις για την πορεία των πωλήσεων καθώς η διάρκεια των επιπτώσεων της 

παρούσας κρίσης στην αγορά και κατ’ επέκταση και στην Εταιρεία είναι προς το παρόν 

άγνωστη. Δεδομένου ότι, το φαινόμενο της πανδημίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, η Διοίκηση 

βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να λάβει μέτρα και να προβεί σε κατάλληλες 

κινήσεις ώστε να ανταπεξέλθει στην νέα αυτή συνθήκη, επαναξιολογώντας τη στρατηγική 

της ανάλογα με τις εξελίξεις και διατηρώντας την κοινωνική της ευθύνη. 

 

Για το υπόλοιπο του έτους είναι δύσκολο να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την πορεία 

των πωλήσεων. Βασικοί παράγοντες, όπως ενδεικτικά η αγοραστική δύναμη των 

καταναλωτών, η επανεμφάνιση 2
ου

 κύματος της πανδημίας καθώς και η εύρεση φαρμάκου 

/ εμβολίου που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον COVID-19, θα διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας των πωλήσεων. Παρ’ όλα αυτά και 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός του Μαΐου τα περιοριστικά μέτρα άρχισαν να αίρονται με 

σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, οι αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι ότι οι 

πωλήσεις στο σύνολο του έτους προβλέπεται να παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 

30% - 40% σε σχέση με το 2019, συνέπεια κυρίως της μειωμένης εγχώριας 

καταναλωτικής δαπάνης λόγω της πανδημίας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση θα 

αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι οποιαδήποτε επιπτώσεις της πανδημίας και η Εταιρεία θα 

συνεχίσει απρόσκοπτα την ομαλή λειτουργία της. 

 

Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

Η εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού που 

ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, επέδρασαν αρνητικά στην οικονομική 

δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, στην Ελλάδα από τις αρχές του 

Μαρτίου η κυβέρνηση προέβη στην σταδιακή αναστολή λειτουργίας ορισμένων 

επιχειρήσεων και την 23/03/2020 σε καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας των 

πολιτών. Η Εταιρεία αν και οι δραστηριότητες της, σύμφωνα με το δεύτερο πλαίσιο 

στήριξης, εντάσσονται σε αυτές των πληττόμενων επιχειρήσεων, δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στις  εταιρείες που υποχρεωτικά έπρεπε να διακόψουν τη λειτουργία 

τους. Συνεπώς, με γνώμονα την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της και των 

οικογενειών αυτού και κάνοντας  μερική χρήση της δυνατότητας αναστολής της εργασίας 

του, συνέχισε τη λειτουργία της. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την 

εξάπλωση του COVID-19, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που 

προκύπτουν για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του. Διαθέτει πλάνο 

για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των 

εργαζομένων, είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, 

καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις 

επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο.  

 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31 

Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική θέση 

της Εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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Πιστεύοντας ότι οι συνυποβαλλόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, παρουσιάζουν εύλογα τα 

αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την 

καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών της περιόδου αναφοράς 

και με την πεποίθηση ότι πράξαμε το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα της Εταιρείας, 

καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 και να απαλλάξει τον Διαχειριστή από κάθε ευθύνη. 

 

 

Κορωπί, 08 Ιουνίου 2020 

 

Με τιμή, 

 

 

 

Παύλος Θεοδοσίου 

Διαχειριστής 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«PELIKAN ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας PELIKAN ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από 

τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 

της έκθεσής μας «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας PELIKAN 

ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.  

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα κάτωθι: 

1) Δεν παραβρεθήκαμε στην φυσική απογραφή των αποθεμάτων της Εταιρείας, διότι η ανάθεση 

του ελέγχου σε εμάς έγινε σε χρόνο μεταγενέστερο της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Δεν κατέστη 

δυνατή η συγκέντρωση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων, με λοιπές εναλλακτικές διαδικασίες και 

κατά συνέπεια τηρούμε επιφύλαξη για την ακρίβεια του υπολοίπου του λογαριασμού των 

αποθεμάτων ποσού € 517 χιλ. και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης 

χρήσης. 

2) Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, 

συνολικού ποσού € 335 χιλ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 

προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για 

την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίησή μέρους των απαιτήσεων αυτών κατά την εκτίμησή 

μας ποσού          € 93 χιλ.. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων, τα 

ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 

3) Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν 

εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014 έως και 2018. Ως εκ τούτου τα 

φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει 

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε 

μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για την 

εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
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Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

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

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

Οικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 

Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Άλλο Θέμα 

Η Εταιρεία ελέγχεται για πρώτη φορά από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή και ως εκ τούτου οι 

συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις δεν είναι ελεγμένες. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

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

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

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

και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση 

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

άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών 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.  
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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. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
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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 N. 4548/2018 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 

την 31/12/2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία PELIKAN ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

γ) Το σύνολο της Καθαρής θέσης της Εταιρείας κατά την 31/12/2019 έχει καταστεί κατώτερο από 

το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 

του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. 

 

 

Αθήνα, 27/10/2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 22791 

 

Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 153  

Λ. Ποσειδώνος 80, 174 55 Άλιμος, Ελλάδα 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Ποσά σε € Σημείωση 31.12.2019 31.12.2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 5 10.399,85 11.127,29

Μηχανολογικός εξοπλισμός 5 129,15 181,28

Λοιπός εξοπλισμός 5 21.653,69 27.939,40

Σύνολο 32.182,69 39.247,97

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις 6 16.959,81 16.959,81

Σύνολο 16.959,81 16.959,81

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 49.142,50 56.207,78

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεύματα 7 516.877,12 447.251,16

Σύνολο 516.877,12 447.251,16

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 8 1.490.228,77 1.154.619,06

Λοιπές απαιτήσεις 9 30.404,80 45.643,19

Προπληρωμένα έξοδα 1.568,92 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 88.944,52 77.341,62

Σύνολο 1.611.147,01 1.277.603,87

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.128.024,13 1.724.855,03

Σύνολο ενεργητικού 2.177.166,63 1.781.062,81

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 11 496.920,00 496.920,00

Σύνολο 496.920,00 496.920,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 71.338,59 71.338,59

Αποτελέσματα εις νέο -359.445,49 -376.893,34

Σύνολο -288.106,90 -305.554,75

Σύνολο καθαρής θέσης 208.813,10 191.365,25

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 12 112.230,15 114.285,33

Σύνολο 112.230,15 114.285,33

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 13 1.396.195,38 1.018.367,33

Εμπορικές υποχρεώσεις 14 304.266,92 295.468,27

Φόρος εισοδήματος 15 4.415,31 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη 15 10.567,04 6.800,50

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 16 17.650,63 18.094,36

Λοιπές υποχρεώσεις 17 85.679,10 96.658,38

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 18 37.349,00 40.023,39

Σύνολο 1.856.123,38 1.475.412,23

Σύνολο υποχρεώσεων 1.968.353,53 1.589.697,56

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων
2.177.166,63 1.781.062,81
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε € Σημείωση 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 19 2.679.809,65 2.471.399,60

Κόστος πωλήσεων 20 -1.648.726,66 -1.563.209,10

Μικτό αποτέλεσμα 1.031.082,99 908.190,50

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 1.369,50

Σύνολο 1.031.082,99 909.560,00

Έξοδα διοίκησης 21 -310.019,06 -313.260,74

Έξοδα διάθεσης 22 -580.139,21 -585.153,04

Λοιπά έξοδα και ζημιές 23 -11.524,80 -7.799,87

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 24 -24.222,34 -22.161,21

Λοιπά έσοδα και κέρδη 25 8.540,67 200.864,53

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 113.718,25 182.049,67

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 26 -90.855,09 -83.746,62

Αποτέλεσμα προ φόρων 22.863,16 98.303,05

Φόροι εισοδήματος -5.415,31 0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 17.447,85 98.303,05
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Ποσά σε € Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 

νόμων και 

κατ/κού 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο 

              

Υπόλοιπο 01.01.2018 496.920,00 0,00 71.338,59 0,00 -475.196,39 93.062,20 

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση 

λαθών 
          0,00 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο           0,00 

Εσωτερικές μεταφορές           0,00 

Διανομές στους φορείς           0,00 

Αποτελέσματα περιόδου         98.303,05 98.303,05 

Υπόλοιπο 31.12.2018 496.920,00 0,00 71.338,59 0,00 -376.893,34 191.365,25 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο           0,00 

Εσωτερικές μεταφορές           0,00 

Διανομές μερισμάτων           0,00 

Αποτελέσματα περιόδου         17.447,85 17.447,85 

Υπόλοιπο 31.12.2019 496.920,00 0,00 71.338,59 0,00 -359.445,49 208.813,10 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 15 έως και την σελίδα 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019  

(άρθρο 29 του Ν.4308/14 ) 

 

1. Γενικές πληροφορίες και σύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών 

 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 

περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το σχετικό προσάρτημα της 

Εταιρείας «PELIKAN Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»). 

 

Η Εταιρεία, με Α.Φ.Μ. 095021910, έχει την έδρα της στην Αττική, στο Κορωπί, στο 8ο 

ΧΛΜ Λ. Βάρης Κορωπίου. 

 

Σκοπός της Εταιρείας: Αγορά και πώληση, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και 

εξαγωγής, ειδών γραφείου, ζωγραφικής και σχεδίασης και γραφικής ύλης εν γένει και 

ειδών για ερασιτεχνικές απασχολήσεις (χόμπι). Η Εταιρεία δύναται να αναλαμβάνει την 

αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων, ασχολουμένων με την παραγωγή και 

εμπορία όμοιων αντικειμένων. Τέλος, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στην παραγωγή 

τέτοιων αντικειμένων, ιδρύοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα εργοστάσια. 

 

Η ίδρυση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 15/12/1978 βάσει του υπ’ αριθμόν 14838 

Καταστατικού Ίδρυσης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3215 στις 19/12/1978. 

 

Με το υπ’ αριθμόν 62 Πρακτικό ΓΣ από 24/2/2009, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

1616/3.3.2009, ορίστηκε ως διαχειριστής ο κύριος Παύλος Θεοδοσίου με ΑΦΜ 

051775813 για αόριστο χρονικό διάστημα. 

 

Την 19/12/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό 

αριθμό καταχώρησης 8150, έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000450901000 (ΑΜ ΕΒΕΑ 84751 και 

ΑΡ ΜΑΕ 22646-3346/19-12-1978). 

 

Με το υπ’ αριθμόν 3012 της 19/12/2018 Συμβόλαιο Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων, 

Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού της Συμβολαιογράφου Κρωπίας 

Γεωργίας Γιώνα, η εταίρος Pelikan Nederland B.V. μεταβίβασε το σύνολο των ανηκόντων 

σε αυτήν 830 εταιρικών μεριδίων στην ήδη εταίρο Pelikan Holding A.G. η οποία κατέστη 

ο μοναδικός εταίρος και ως εκ τούτου η εταιρεία τροποποιήθηκε στην νέα της εταιρική 

μορφή ως Pelikan Ελλάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.     
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σημαντικές 

λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

 

2.1. Πλαίσιο Κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 

2019 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), όπως αυτά 

ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται 

κατωτέρω έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις παρουσιαζόμενες χρήσεις. 

 

Η Εταιρεία κατατάσσεται ως Μικρή Οντότητα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του 

Ν.4308/2014 και έχει υποχρέωση για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014. 

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους, με τις θεμελιώδεις αρχές του δουλευμένου και της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι: 

 

 Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 

αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου. 

 Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή 

μεταξύ εσόδων και εξόδων. 

 Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014 περί 

εύλογης παρουσίασης. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους. 

 Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας από ενάρξεως είναι το Ευρώ. 

Όλα τα υπόλοιπα στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι εκφρασμένα σε 

Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. 

 Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

 Η Εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση. 

 Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να 

συμφωνούν με αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της κλειόμενης χρήσης 

χωρίς καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο εργασιών και στα 

αποτελέσματα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης. 
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2.2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είχε 

καταστεί κατώτερο από το 1/2 του μετοχικού της κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. 

Ωστόσο, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η Εταιρεία διέθεται επαρκές κεφάλαιο 

κίνησης για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της καθώς το 

σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων υπερέβαινε το σύνολο των 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά το ποσό των € 271.900,75 (2018: € 249.442,80). 

Ωστόσο, η Εταιρεία στα πλαίσια ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, 

εξετάζει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: α) την 

αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με τους βασικούς προμηθευτές της με σκοπό, 

εφόσον χρειασθεί, τη χρονική μετάθεση των πληρωμών αυτών και β) την στήριξη της 

Εταιρείας από την μητρικής της, κυρίως μέσω της άφεσης χρέους από την μητρική 

εταιρεία Pelikan Holding AG, μετά την ανάλογη εξαγορά της τελευταίας ίσου ποσού 

υποχρεώσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες ενέργειες και με δεδομένη τη συνέχιση της 

στήριξης της μητρικής εταιρείας, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της, καθώς 

εκτιμάται ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει την 

απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας στο μέλλον. Κατά συνέπεια, οι συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα 

της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται με 

την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα 

ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 

 

3. Ακολουθούμενες λογιστικές Πολιτικές  

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των 

συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε 

όλες τις χρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε 

άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και 

παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να 

αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
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Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από  

την αποτίμηση τέλους χρήσης νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, 

καταχωρούνται στη συνημμένη κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης, το 

οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα 

κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

 

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων 

των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας 

και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον 

περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται 

έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται 

στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η Εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το 

κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή 

παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. 

 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 

στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που 

πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 

απομειώσεως). 

 

Κατά την πρώτη υιοθέτηση των ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) οι ιδιόκτητες εδαφικές εκτάσεις και 

κτιριακές εγκαταστάσεις επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014, η οποία θεωρήθηκε εφεξής ως το τεκμαρτό κόστος των 

στοιχείων αυτών.  

 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή 

υπόκειται σε απόσβεση. Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 

σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 
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Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων σε Ακίνητα τρίτων με λειτουργική μίσθωση 

Βάσει 

διάρκειας 

μίσθωσης 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα  10 έτη 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης 

προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική 

του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν: (i) η μείωση 

της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου 

ή της κανονικής χρήσης του, (ii) δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και 

νομικό περιβάλλον της οντότητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων 

ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική 

μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός 

στοιχείου. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο. Οι ζημίες 

απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν 

παύουν να υφίστανται. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το 

μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και 

της αξίας χρήσης αυτών. 

 

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού 

επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική 

αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία. 

 

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν 

αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους. 

Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου 

προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, 

και της λογιστικής αξίας του στοιχείου. 

 

3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - 

δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  
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Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσης των 

εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για 

την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων 

αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. 

 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών 

προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να 

τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων 

και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες 

κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους 

πέραν των αρχικών προδιαγραφών. 

 

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων 

λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης εντός της περιόδου ισχύος τους. Η 

απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

απόσβεσης σε 5 έτη. 

 

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

3.4 Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει κάθε 

δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα 

κατάσταση ή θέση. 

 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρισης, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 

τους. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Στην 

περίπτωση αποτίμησης στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομείωσης 

καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται 

στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

 

3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως µη 

κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της διοίκησης της 

Εταιρείας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους. 
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α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος 

κτήσης, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσης 

περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την 

εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες 

αγοράς. 

 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρισης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες 

απομείωσης, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, 

όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). 

Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα 

που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται 

ρητά. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν 

υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

 

Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: 

α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του 

υπόχρεου των χρηματοοικονομικών στοιχείων ή 

β) η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των 

στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή 

γ) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης 

βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

 

Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από 

το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

 

Το ποσό που η Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 

- Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

- Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης. 

 

Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 

αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να 

υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε 
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καταχωρηθεί ζημία απομείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του µη 

κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η 

αποµείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την 

ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές 

συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

 

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν 

εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την 

κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

 

3.6 Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα 

ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα 

χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο 

λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που 

ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος 

κτήσης και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης 

και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

 

3.7 Καθαρή θέση 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:  

α) Το μετοχικό κεφάλαιο. 

β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης 

νομοθεσίας ή του καταστατικού. 

γ) Τα αποτελέσματα εις νέον. 

 

Κόστος που σχετίζεται άμεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται 

αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται 

ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
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3.8 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 

μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης 

λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται 

στα αποτελέσματα. 

 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που 

την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 

 

3.9 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό 

των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες της 

περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

 

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που 

την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

 

3.10 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 

ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην 

παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει 

σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από την ισχύουσα εργατική και 

ασφαλιστική νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των 

προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της χρήσης στην οποία προκύπτουν. 

 

3.11 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων 

καταχωρούνται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται 

τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων 

στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρούνται και τα 

αντίστοιχα έξοδα. 

 

3.12 Έσοδα και έξοδα 

Τα έσοδα συμπεριλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή της 

απαίτησης για την πώληση αγαθών κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας. Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο 

επί των πωλήσεων. 

Αν η Εταιρεία παρέχει άτοκη πίστωση στον αγοραστή, τα έσοδα αναγνωρίζονται στην 

παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών. 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν: το ποσό του εσόδου μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα· 

είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία· και 

συγκεκριμένα κριτήρια έχουν επιτευχθεί για κάθε μία από τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας, όπως περιγράφονται παρακάτω. 

 

α) Πωλήσεις αγαθών – χονδρικής 

Η Εταιρεία κατασκευάζει και πωλεί ένα ευρύ φάσμα προϊόντων στη χονδρική αγορά. Οι 

πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στον 

χονδρέμπορο, ο χονδρέμπορος έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια του καναλιού και της 

τιμής που πωλεί τα προϊόντα, και δεν υπάρχει ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε 

να επηρεάσει την αποδοχή του χονδρέμπορου για τα προϊόντα. Η παράδοση δεν 

πραγματοποιείται έως ότου τα προϊόντα έχουν αποσταλεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία, οι 

κίνδυνοι της απαξίωσης και της απώλειας έχουν μεταφερθεί στον χονδρέμπορο, και είτε ο 

χονδρέμπορος έχει αποδεχθεί τα προϊόντα σύμφωνα με τη σύμβαση πωλήσεων, οι 

διατάξεις αποδοχής έχουν λήξει ή η Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι όλα τα 

κριτήρια για την αποδοχή έχουν ικανοποιηθεί. 

 

β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο εκείνη όπου 

παρέχεται η υπηρεσία, σύμφωνα με τον βαθμό ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε σχέση 
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με την πραγματική αξία της υπηρεσίας ως ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που έχουν 

συμφωνηθεί. 

 

γ) Έσοδα τόκων 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.  

 

δ) Μερίσματα 

Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων αναγνωρίζονται όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη 

διανομή τους. 

 

ε) Δικαιώματα 

Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα. 

 

Τα κέρδη από επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναστροφές προβλέψεων και απομειώσεων, 

αναγνωρίζονται βάσει των προβλεπομένων ανά κατηγορία στοιχείου. 

 

Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 

αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

3.13 Μισθώσεις (Χρηματοδοτικές) 

Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην Εταιρεία (μισθωτής) με χρηματοδοτική 

μίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κόστος κτήσης που 

θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση 

αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα (υποχρέωση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά βάσει 

των προβλέψεων του Ν.4308/2014 για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε 

χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως 

χρηματοοικονομικό έξοδο. 

 

3.14 Μισθώσεις (Λειτουργικές) 

Η Εταιρεία όταν μισθώνει πάγια βάσει λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα μισθώματα 

ως έξοδα στα αποτελέσματα µε τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, 



             ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

PELIKAN ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ                                       ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019 

 

28 

εκτός εάν µία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την 

κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

 

3.15 Φόροι εισοδήματος 

3.15.1 Τρέχων φόρος 

 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: α) τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με 

βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και β) τον φόρο 

εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

 

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

της χρήσης, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται 

αποδεκτές από την Εταιρεία. 

 

3.15.2 Αναβαλλόμενοι φόροι 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές 

μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης στοιχείων του ισολογισμού.  

 

Η Εταιρεία έχει επιλέξει, ως έχει σχετικό δικαίωμα, τη μη καταχώριση αναβαλλόμενων 

φόρων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 

(α) Εκτίμηση φόρου εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα μου τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην 

Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της 

Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και 

υπολογίστηκε με βάσει τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

(β) Προβλέψεις απομείωσης εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων της όταν υπάρχουν δεδομένα 

ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολο της ή 

κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική 

επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε 

συνάρτηση με την πιστωτική πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των Νομικών 

Συμβούλων της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών 

δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
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5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Πίνακας Μεταβολών Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

  
Ακίνητα 

 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός  
Λοιπός 

Εξοπλισμός   
Σύνολο 

2018 
  

Κτίρια 
 

Σύνολο 
       

Αξία κτήσης 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Υπόλοιπο 01/01/2018 

 

 20.173,47  20.173,47  800,08 

 

137.582,50   158.556,05 

Προσθήκες χρήσης 

 

 0,00  0,00  0,00 

 

4.226,62   4.226,62 

Μειώσεις χρήσης 

 

 0,00  0,00  0,00 

 

0,00   0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2018 

 

 20.173,47  20.173,47  800,08 

 
141.809,12   162.782,67 

  
 

 
 

 
 

   
  

 Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Υπόλοιπο 01/01/2018 

 

 7.806,22  7.806,22  558,30 

 

105.602,16   113.966,68 

Αποσβέσεις χρήσης 

 

 1.239,96  1.239,96  60,50 

 

8.267,56   9.568,02 

Μειώσεις αποσβέσεων χρήσης 

 

 0,00  0,00  0,00 

 

0,00   0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2018 

 

 9.046,18  9.046,18  618,80 

 
113.869,72   123.534,70 

Καθαρή λογιστική αξία 

31/12/2018 

 

 

11.127,29 

 

11.127,29 

 

181,28 

 
27.939,40 

  

39.247,97 

  
 

 
 

 
 

   
  

 

  

Ακίνητα 
 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός  
Λοιπός 

Εξοπλισμός   
Σύνολο 

2019 
  

Κτίρια 
 

Σύνολο 
       

Αξία κτήσης 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Υπόλοιπο 01/01/2019 

 

 20.173,47  20.173,47  800,08 

 

141.809,12   162.782,67 

Προσθήκες χρήσης 

 

 0,00  0,00  0,00 

 

2.455,94   2.455,94 

Μειώσεις χρήσης 

 

 0,00  0,00  0,00 

 

0,00   0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2019 

 

 20.173,47  20.173,47  800,08 

 
144.265,06   165.238,61 

  
 

 
 

 
 

   
  

 Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Υπόλοιπο 01/01/2019 

 

 9.046,18  9.046,18  618,80 

 

113.869,72   123.534,70 

Αποσβέσεις χρήσης 

 

 727,44  727,44  52,13 

 

8.741,65   9.521,22 

Μειώσεις αποσβέσεων χρήσης 

 

 0,00  0,00  0,00 

 

0,00   0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2019 

 

 9.773,62  9.773,62  670,93 

 
122.611,37   133.055,92 

Καθαρή λογιστική αξία 

31/12/2019 

 

 

10.399,85 

 

10.399,85 

 

129,15 

 
21.653,69 

  

32.182,69 

 

 

Επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 

6. Δάνεια και λοιπές απαιτήσεις 

   

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Δοσμένες Εγγυήσεις 16.959,81  16.959,81 

Συνολική Αξία 16.959,81  16.959,81 

 

 

Οι δοσμένες εγγυήσεις αφορούν κυρίως εγγυήσεις ενοικίων και αυτοκινήτων. 
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7. Αποθέματα 

        

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Εμπορεύματα 516.877,12  447.251,16 

Συνολική Αξία 516.877,12  447.251,16 

 

8. Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Πελάτες  1.160.187,04  816.792,18 

Αξιόγραφα 571.944,83  566.146,67 

Σύνολο 1.732.131,87  1.382.938,85 

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  -241.903,10  -228.319,79 

Συνολική Αξία 1.490.228,77  1.154.619,06 

 

Κίνηση Πρόβλεψης Επισφαλών Απαιτήσεων 31/12/2019   31/12/2018 

Υπόλοιπο ενάρξης 228.319,79 

 

215.598,56 

Ανάλωση σχηματισμένης πρόβλεψης  0,00 

 

0,00 

Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων χρήσης  13.583,31 

 

12.721,23 

Υπόλοιπο λήξης 241.903,10 

 
228.319,79 

 

9. Λοιπές απαιτήσεις 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Φ.Π.Α  26.579,80  33.386,41 

Πιστωτές διάφοροι 803,11  8.523,20 

Φόρος εισοδήματος 0,00  0,00 

Λογαριασμοί προς απόδοση 3.021,89  3.733,58 

Συνολική Αξία 30.404,80  45.643,19 

 

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Ταμείο 1.092,15 

 

4.656,60 

Καταθέσεις όψεως  87.852,37 

 

72.685,02 

Συνολική Αξία 88.944,52  77.341,62 

 

11. Κεφάλαιο 

 
Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται σε ποσό 496.920,00 ευρώ και 

διαιρείται σε 16.564 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το κάθε ένα. Κάθε εταιρικό μερίδιο 

έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 
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12. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού αναλύεται ως εξής: 

 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους Ποσό 

Λογιστική Αξία την 01/01/2018 108.726,09 

Διενέργεια επιπλέον προβλέψεων 5.559,24 

Χρησιμοποίηση προβλέψεων 0,00 

Λογιστική Αξία την 31/12/2018 114.285,33 

Λογιστική Αξία την 01/01/2019 114.285,33 

Διενέργεια επιπλέον προβλέψεων 2.253,84 

Χρησιμοποίηση προβλέψεων 4.309,02 

Λογιστική Αξία την 31/12/2019 112.230,15 

 

13. Τραπεζικά δάνεια  

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Τράπεζα  EFG 497.068,35 

 

523.830,80 

Τράπεζα Εθνική 63.348,58 

 

104.023,98 

Τράπεζα  Πειραιώς 124.675,21 

 

102.176,26 

Τράπεζα  ALPHA 407.501,68 

 

288.336,29 

EFG Factors 303.601,56 

 

0,00 

Συνολική Αξία 1.396.195,38  1.018.367,33 

 

14. Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Προμηθευτές  85.862,07  77.700,55 

Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες 67.471,54  134.189,97 

Προκαταβολές Πελατών 150.933,31  83.577,75 

Συνολική Αξία 304.266,92  295.468,27 

 

15. Λοιποί φόροι και τέλη 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 380,28  679,79 

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού  10.186,76  6.120,71 

Φόρος Εισοδήματος 4.415,31  0,00 

Συνολική Αξία 14.982,35  6.800,50 

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις 2014 - 2018. Ήδη, με την από 1013/21.11.2019 εντολή ελέγχου της αρμόδιας ΔΟΥ η Εταιρεία 

βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου για την χρήση 2014. Ο εν λόγο έλεγχος έως και την ημερομηνία 

σύνταξης του παρόντος δεν έχει ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των 

χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 

φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και 
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δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση καθώς δεν είναι εφικτό στο 

παρόν στάδιο να εκτιμηθεί με ασφάλεια το ύψος της υποχρέωσης αυτής. 

 

Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2019 διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές 

της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν 

σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

16. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

ΙΚΑ - Λογαριασμός τρέχουσας κινήσεως 17.650,63  18.094,36 

Συνολική Αξία 17.650,63  18.094,36 

 

17. Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Λοιποί Πιστωτές Διάφοροι 85.679,10  96.658,38 

Συνολική Αξία 85.679,10  96.658,38 

 

18. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Πρόσθετες αμοιβές προσωπικού 29.889,00 

 

34.801,00 

Παροχές τρίτων 1.500,00 

 

1.500,00 

Προβλέψεις παροχών βάσει συμφωνίας 5.960,00 

 

3.200,00 

Λοιπά έξοδα 0,00 

 

522,39 

Συνολική Αξία 37.349,00  40.023,39 

 

19. Κύκλος εργασιών 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 2.679.809,65  2.471.399,60 

Συνολική Αξία 2.679.809,65  2.471.399,60 

 

20. Κόστος πωλήσεων 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Κόστος ετοίμων προϊόντων 1.648.726,66 

 

1.563.209,10 

Συνολική Αξία 1.648.726,66  1.563.209,10 
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21. Έξοδα διοίκησης 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 147.609,94 

 

142.353,22 

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 9.744,27 

 

10.966,96 

Λοιπές παροχές τρίτων 81.213,71 

 

85.408,18 

Έξοδα από φόρους και τέλη 4.518,16 

 

6.807,05 

Λοιπά έξοδα 40.327,35 

 

38.853,19 

Έξοδα αποσβέσεων 5.585,07 

 

5.656,50 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 667,56 

 

2.118,64 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 20.353,00 

 

21.097,00 

Συνολική Αξία 310.019,06  313.260,74 

 

 

22. Έξοδα διάθεσης 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 258.453,06 

 

258.319,00 

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 64.600,28 

 

49.380,63 

Λοιπές παροχές τρίτων 30.898,38 

 

32.251,11 

Λοιπά έξοδα 203.669,06 

 

218.946,18 

Έξοδα αποσβέσεων 3.936,15 

 

3.911,52 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 1.586,28 

 

3.440,60 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 16.996,00 

 

18.904,00 

Συνολική Αξία 580.139,21  585.153,04 

 

 

23. Λοιπά έξοδα και ζημιές 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 9.065,20 

 

7.567,46 

Πρόστιμα 225,00 

 

120,00 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.234,60 

 

112,41 

Συνολική Αξία 11.524,80  7.799,87 

 

 

24. Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

(Διενέργεια) πρόβλεψης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων -13.583,31 

 

-12.721,23 

Ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων -10.639,03 

 

-9.439,98 

Συνολική Αξία -24.222,34  -22.161,21 

 

 

25. Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 
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Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.231,65 

 

2.933,53 

Έκτακτα κέρδη 0,00 

 

197.033,70 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 4.309,02 

 

897,30 

Συνολική Αξία 8.540,67  200.864,53 

 

Τα έκτακτα κέρδη αφορούν κατά την προηγούμενη χρήση αφορούν την άφεση χρέους από την μητρική 

εταιρεία Pelikan Holding AG, μετά την ανάλογη εξαγορά της τελευταίας ίσου ποσού υποχρεώσεων της 

Εταιρείας προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου. 

 

26. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 

Περιγραφή 31/12/2019  31/12/2018 

Τόκοι Τραπεζών 75.216,90  72.556,33 

Διάφορα έξοδα τραπεζών 15.638,19 

 

11.190,29 

Συνολική Αξία 90.855,09  83.746,62 

 

27. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και μέλη Διοίκησης  

 

Οι πωλήσεις και οι αγορές προς και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις γίνονται με του όρους που ισχύουν 

στην αγορά. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν καλύπτονται 

με εγγυήσεις και τακτοποιούνται ταμειακά. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των συναλλαγών με 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης: 

 

Συνδεδεμένα Μέρη Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

PELIKAN VERTRIEBS 0 515.096,30 0 67.334,05 

PELIKAN ITALIA 0 19.403,00 0 0 

ECOM LOGISTIK 0 8.882,74 0 137,49 

HERLITZ Sp ZOO 0 130.087,66 0 0 

PELIKAN ΑG                                             0 194,00 0 0 

PELIKAN PROCUREMENT 0 280.457,29 0 0,00 

PELIKAN INT.CORP.BERHAD 0 338.982,11 0 0,00 

 

28. Απασχολούμενο προσωπικό 

 

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για τη κλειόμενη χρήση ήταν 14 (14 κατά τη 

προηγούμενη χρήση). 

 

 

 

29. Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

Η εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού που ελήφθησαν για 

την αντιμετώπισή της, επέδρασαν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Ειδικότερα, στην Ελλάδα από τις αρχές του Μαρτίου η κυβέρνηση προέβη στην σταδιακή αναστολή 

λειτουργίας ορισμένων επιχειρήσεων και την 23/03/2020 σε καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας 

των πολιτών. Η Εταιρεία αν και οι δραστηριότητες της, σύμφωνα με το δεύτερο πλαίσιο στήριξης, 

εντάσσονται σε αυτές των πληττόμενων επιχειρήσεων, δεν συμπεριλαμβάνονταν στις  εταιρείες που 

υποχρεωτικά έπρεπε να διακόψουν τη λειτουργία τους. Συνεπώς, με γνώμονα την προστασία του 

ανθρώπινου δυναμικού της και των οικογενειών αυτού και κάνοντας  μερική χρήση της δυνατότητας 

αναστολής της εργασίας του, συνέχισε τη λειτουργία της. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση 

του COVID-19, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του. Διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει 

προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου 

συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως 

επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο.  

 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 

2019 γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, για τα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

 

Κορωπί, 08 Ιουνίου 2020 
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