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Δήλωση εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Στην κατωτέρω δήλωση, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ομίλου και της Εταιρείας:  

 

 Τσιόλκας Αθανάσιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 Κωστόπουλος Νικόλαος, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

 

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι: 

 

α. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 

ΑΒΕΕ» για την χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 

 

β. η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις 

και την θέση του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες 

που αντιμετωπίζει. 

 

γ. Οι συνημμένες Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο την 19/8/2020 

 

 

Αθήνα, 19 Aυγούστου 2020 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 O Διευθύνων Σύμβουλος 

Τσιόλκας Αθανάσιος  

Α.Δ.Τ.  ΑΝ 615929 

 Κωστόπουλος Νικόλαος  

Α.Δ.Τ.  ΑΜ 926134 
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 

της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» 

 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας καθώς και 

των ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3429/2005, υποβάλουμε την παρούσα έκθεση για την εταιρική χρήση 

που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής οι δραστηριότητες της εταιρείας και του ομίλου, υπήρξαν σύμφωνες με 

την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς αυτής, όπως ορίζονται στο καταστατικό της. Οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις (της εταιρείας και του ομίλου) της χρήσεως 2019 (από 01.01.2019 έως 

31.12.2019) είναι οι ακόλουθες : 

 

 Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 Η κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 Η κατάσταση ταμειακών ροών 

 Γνωστοποιήσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

1.  Εισαγωγή 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2019 της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία προέκυψε από τη διάσπαση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» σε δυο νέες επωφελούμενες εταιρείες. Η πρώτη επωφελούμενη με την ιδία επωνυμία 

με τη διασπώμενη και η δεύτερη επωφελούμενη με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΒΕΕ». Η εν λόγω διάσπαση των δύο εταιρειών έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 

4237/2014, των άρθρων 1 έως και 5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 88 και 82-86 του Κ.Ν. 2190/1920 και 

την υπ’ αριθμ. 11753/16-9-2014 συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης της συμβολαιογράφου Αθηνών 

Μαρίνας Σταυριανού του Χρήστου. Από την ολοκλήρωση της διάσπασης οι επωφελούμενες εταιρείες 

υποκαθίστανται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, 

υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της διασπώμενης εταιρείας, κατά το μέρος που αφορούν στα 

μεταβιβαζόμενα σε κάθε μία περιουσιακά στοιχεία και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνουν τις θυγατρικές τις όπως αυτές αναφέρονται  

στις οικονομικές καταστάσεις που ακολουθούν. 
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2.  Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.950/83/36523/Σ.7676/26.04.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 299/24.5.2018/τ.ΥΟΔΔ, 

αντικαταστάθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αφού συγκροτήθηκε σε σώμα στην υπ’ 

αριθμ.89/05.6.2018 συνεδρίαση, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΪΔΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Διευθύνων Σύμβουλος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ Μέλος Δ.Σ 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ Μέλος Δ.Σ. 

ΜΙΣΑΗΛ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ Μέλος Δ.Σ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Μέλος Δ.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ  Μέλος Δ.Σ. – Εκπρ. των εργαζομένων 

 

1. Με την από 17.09.2018 Απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίστηκε ο κ. 

Ευάγγελος Μοναστηριώτης – Ανεξάρτητο/Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  

2. Με την υπ΄αριθμ. 100/29.11.2018 απόφαση, το  Δ.Σ αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Θεόφιλου 

Βασιλείου - Διευθύνων Σύμβουλος.   

 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.400/106/12513/Σ.3185/20.02.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 97/28.2.2019/τ.ΥΟΔΔ, 

αντικαταστάθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αφού συγκροτήθηκε σε σώμα στην υπ’ 

αριθμ.103/04.03.2019 συνεδρίαση, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:  

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ  Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ Αντιπρόεδρος  Δ.Σ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Εκτελεστικό Μέλος  Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ  Μέλος Δ.Σ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ  Μέλος Δ.Σ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ  Μέλος Δ.Σ. – Εκπρ. των εργαζομένων 

 

1. Με την υπ΄αριθμ. 103/04.03.2019 απόφαση του Δ.Σ., ο κος Χρήστος Πετράκος ανέλαβε θέση 

Αντιπροέδρου Δ.Σ.  

2. Με την υπ΄αριθμ. 103/04.03.2019 απόφαση του Δ.Σ., ο κος Αναστάσιος  Αντωνίου ανέλαβε θέση 

Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.  
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3. Με την υπ΄αριθμ. 119/07.06.2019 απόφαση, το Δ.Σ αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Ευάγγελου 

Μοναστηριώτη.  

 

Με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. Φ. 400/726/76545/Σ.20849/29/11/2019 κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του  Υπουργού Εθνικής Άμυνας όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1023/02.12.2019, 

αντικαταστάθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αφού συγκροτήθηκε σε σώμα στην υπ’ 

αριθμ.142/06.12.2019 συνεδρίαση, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:  

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

ΤΣΙΟΛΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος 

ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΙΣΙΛΑΟΣ Μέλος  Δ.Σ 

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος  Δ.Σ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΡΙΣ Μέλος Δ.Σ. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος Δ.Σ  

ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος Δ.Σ. – Εκπρ. των εργαζομένων 

 

 

 

 3.  Αποτελέσματα χρήσης 

 

Το  Αποτελέσματα της χρήσης 2019 σε  σχέση με την προηγούμενη χρήση  έχει ως εξής : 

 

 

Σημ.
1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Έσοδα 5           30.524.405           13.393.810           30.524.405           13.393.810 

Κόστος πωλήσεων 9          (10.994.966)            (5.753.589)          (10.994.966)            (5.753.589)

Μικτό κέρδος         19.529.440           7.640.221         19.529.440           7.640.221 

Εξοδα διοίκησης 9          (17.908.995)            (9.321.414)          (17.812.991)            (9.321.414)

Εξοδα έρευνας 9            (1.671.402)              (874.633)            (1.671.402)              (874.633)

Έξοδα διάθεσης 9            (2.399.073)            (1.255.418)            (2.399.073)            (1.255.418)

Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης 6             1.300.827           22.830.291             1.281.748           22.830.291 

Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις                          -                 75.767                          -                 75.767 

Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης 10            (7.349.931)            (6.191.882)            (7.349.931)            (6.191.882)

Εξοδα παραγωγής μη κοστολογηθέντα 9          (14.862.730)            (7.777.563)          (14.862.730)            (7.777.563)

Επενδυτικό αποτέλεσμα 11            (4.786.952)                          -            (4.786.952)                          - 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 12             5.717.709             7.848.095             5.717.709             7.848.095 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 12          (11.511.367)          (13.121.156)          (11.510.314)          (13.121.156)

Ζημίες προ φόρων       (33.942.475)            (147.693)       (33.864.496)            (147.693)

Φόρος εισοδήματος 13                239.848                          -                          -                          - 

Καθαρές ζημίες μετά φόρων (Α)       (33.702.627)            (147.693)       (33.864.496)            (147.693)

Λοιπά συνολικά έσοδα που δεν πρόκειται να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα 

κατά την επόμενη περίοδο:

Αναπροσαρμογή κέρδους/(ζημίας) στα προγράμματα παροχών              (365.395)                     (976)              (365.395)                     (976)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)            (365.395)                    (976)            (365.395)                    (976)

Το συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδίδονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (34.079.725)         (148.669)             (34.229.891)         (148.669)             

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 11.703                -                        -                        -                        

      (34.068.022)            (148.669)       (34.229.891)            (148.669)

Κέρδη ανά μετοχή (βασικά και απομειωμένα) (0,0385)               (0,0002)               (0,0391)               (0,0002)               

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός) 875.339.131 875.339.131        875.339.131 875.339.131

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (19.136.610)      8.634.103         (19.059.685)      8.634.103         

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα συνολικά  αποτελέσματα της χρήσης 2019 παρουσιάζουν ζημίες  μετά φόρων ύψους 34,23εκ€ ενώ στην 

χρήση 2018 ανερχόταν   σε € 148.669. Η αύξηση της ζημίας την παρούσα χρήση σε σχέση με την προηγουμένη 

οφείλεται κυρίως στην καλύτερη δυνατή προσαρμογή των κονδυλίων Ενεργητικού στα πραγματικά 

δεδομένα, με την δημιουργία επαρκών προβλέψεων και της ορθολογικής εκτίμησης των παραδοχών που 

αποτέλεσαν την βάση των ανωτέρω εκτιμήσεων .  

 

Το μικτό αποτέλεσμα της εταιρείας πριν τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης , όπως παρουσιάζεται ανωτέρω  

στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων είναι θετικό  και ανέρχεται σε 19.529.440 ήτοι αύξηση σε  σχέση με την 

χρήση 2018 κατά 60,88% εξαιτίας της σημαντικής βελτίωσης της διαδικασίας συντονισμού της παραγωγής -

πωλήσεων και της καλύτερης αξιοποίησης των πρώτων υλών . Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της εταιρείας 

πριν τον υπολογισμό των εξόδων παραγωγής μη κοστολογηθέντων και επενδυτικών -χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων ,ήταν αρνητικό και ανερχόταν  στο ύψος των 8,49εκ€ (ζημιές) ενώ στην χρήση 2018 ήταν 

θετικό και  ανερχόταν σε 19,22 εκ . διότι είχαν δοθεί στην χρήση 2018 επιχορηγήσεις από το Δημόσιο με 

σκοπό την  ενίσχυση των εσόδων και εισπράξεων της εταιρίας. 

 

Βασικές επισημάνεις επί των κονδυλίων της επιχείρησης στις οικονομικές καταστάσεις είναι  τα εξής :  

1. Η εταιρεία  αποτυπώνει  μικτό  κέρδος εκμετάλλευσης πριν  τον  υπολογισμό των εξόδων διοίκησης, 

διάθεσης, χρηματοοικονομικών εξόδων και λοιπών εξόδων παραγωγής μη κοστολογηθέντων στην 

χρήση 2019 αυξημένο κατά 60% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση για πρώτη φορά μετά 

από πολλά χρόνια  

2. Η εταιρεία καταγράφει σημαντικά έξοδα Διοικητικής λειτουργίας (αυξημένα από την χρήση του 2019) 

κατά 8,59εκ περίπου εξαιτίας τόσο της αυξημένης παραγωγικής λειτουργίας όσο και κυρίως των 

προσαρμογών που έγιναν στα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού με στόχο την καλύτερη 

παρουσίαση της Οικονομικής περιουσίας της επιχείρησης.    

3. Έγιναν επαρκείς προβλέψεις απομείωσης  σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και μεταφορά 

κονδυλίων στα έξοδα με βάση τις αρχές των IFRS μετά από ενδελεχή εξέταση του μητρώου παγίων 

(αύλων στοιχείων κτλ). Μετά την αναλυτική απογραφή και αποτίμηση παγίων στην χρήση 2020 θα  γίνει 

καλύτερη εκτίμηση της πραγματικής αξίας των παγίων. 

4. Διενεργήθηκαν επαρκείς προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων με βάση την δυνατότητα  εισπραξιμότητας 

τους τουλάχιστον για μια πενταετία .Έχουν ληφθεί υπόψη οι δικαστικές δαπάνες που θα λογιστούν στην 

χρήση 2020.  

5. Οι προβλέψεις απαξίωσης των αποθεμάτων έχουν βασιστεί με βάση τον χρόνο που είναι ακίνητα και μη 

παραγωγικά τουλάχιστον για μια πενταετία. Στην χρήση 2020 θα γίνει καλύτερη εκτίμηση της αξίας 

απαξίωσης αυτών με βάση εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή. 

6. Τα  έξοδα  παραγωγής μη κοστολογηθέντα αφορούν κυρίως έξοδα προσωπικού και λοιπά έξοδα  που 

είναι σε αδράνεια εξαιτίας της μη χρήσης όλων των μονάδων παραγωγής, έχουν αυξηθεί στην χρήση 
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2019 σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ήτοι έχουν υπερδιπλασιαστεί. Η αύξηση έχει 

προκύψει λόγω προσαρμογών και εξ ορθολογισμού εκτιμήσεων στη χρήση 2019 

7. Στην χρήση διενεργήθηκαν  ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις (σε αντίθεση με την προηγούμενη 

χρήση) ,με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, όπου  περιλαμβάνονται και τα κονδύλια των οικονομικών  

καταστάσεων τις θυγατρικής Ελληνική Εριουργία. Η ουσιαστική συνεισφορά της Ελληνικής Εριουργίας 

στο συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου είναι κυρίως τα έσοδα από ενοίκια της χρήσης 2019 (Λοιπά έσοδα 

εκμετάλλευσης).  

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας  για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής: (δεν 

υπάρχουν σημαντικές διάφορες με τα αντίστοιχα του Ομίλου). 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

              

  31/12/2019     31/12/2018     

Κυκλοφορούν ενεργητικό 111.306.293 
= 31% 

151.430.052 
= 38% 

Σύνολο ενεργητικού 357.806.482 396.510.532 

              

Πάγιο ενεργητικό 142.021.787 
= 40% 

150.205.860 
= 38% 

Σύνολο ενεργητικού 357.806.482 396.510.532 

              

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει 

διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 
      

              

Ίδια κεφάλαια -86.642.779 
= -19% 

-52.412.888 
= -12% 

Σύνολο υποχρεώσεων 444.449.261 448.923.420 

              

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.       

              

Σύνολο υποχρεώσεων 444.449.261 
= 124% 

448.923.420 
= 113% 

Σύνολο παθητικού 357.806.482 396.510.532 

              

Ίδια κεφάλαια -86.642.779 
= -24% 

-52.412.888 
= -13% 

Σύνολο παθητικού 357.806.482 396.510.532 

              

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας       

              

Ίδια κεφάλαια -86.642.779 
= -61% 

-52.412.888 
= -35% 

Πάγιο ενεργητικό 142.021.787 151.430.052 
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Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των 

ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 
      

              

Κυκλοφορούν ενεργητικό 111.306.293 
= 55% 

151.430.052 
= 89% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 202.573.293 170.001.834 

              

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. 

      

      

Κεφάλαιο κινήσεως -28.470.469 
= -26% 

-17.520.694 
= -12% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 111.306.293 151.430.052 

              

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία του Κυκλοφορούντος 

ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών 

κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

      

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ και ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

              

  31/12/2019     31/12/2018     

              

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -33.864.496 
= -68,94% 

-147.693 
= -0,33% 

Σύνολο εσόδων 49.119.473 44.147.963 

              

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά 

της έσοδα 

              

              

Μικτά αποτελέσματα 19.529.440 
= 63,98% 

7.640.221 
= 57,04% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 30.524.405 13.393.810 

              

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού 

κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 
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4.  Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 

Κατά τη χρήση 2016 και συγκεκριμένα με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22 Δεκεμβρίου 2016 

αποφασίσθηκε Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό 

Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν.  2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του 

άρθρου 26 του Ν. 2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2469/1997 και το άρθρο 7 παρ. 2ε και 7 

του Ν. 4237/2014, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου. 

Το ύψος της αύξησης ήταν 580.491.185,04 ευρώ με έκδοση 347.599.512 νέων μετοχών. Η αύξηση εγκρίθηκε 

με την ΚΥΑ Μ.Α.Δ.Κ,Α 0020502/2016. 

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν € 

42.899.998,74 με έκδοση 25.688.622 μετοχών. Τα ποσά αφορούσαν προκαταβολές έναντι αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου τα έτη 2011,2012,2013. 

Κατά τη χρήση 2017 και συγκεκριμένα με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 01 Σεπτεμβρίου 2017 

αποφασίσθηκε Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό 

Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν.  2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του 

άρθρου 26 του Ν. 2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2469/1997 και το άρθρο 7 παρ. 2ε και 7 

του Ν. 4237/2014 και άρθρο 76 του Ν.4413/2016 , με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων 

πλην του Ελληνικού Δημοσίου. Το ύψος της αύξησης ήταν 32.100.147,15 ευρώ με έκδοση 19.221.645 νέων 

μετοχών. Η αύξηση εγκρίθηκε με την ΚΥΑ Μ.Α.Δ.Κ,Α 0015095/2017. 

Στις 31/12/2017 το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.393.725.424.  

 

Κατά τη χρήση 2018 και συγκεκριμένα με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 

αποφασίσθηκε Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό 

Δημόσιο ποσού € 62.290.925, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν.  2303/1995, όπως 

συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 26 του Ν. 2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2469/1997 

και το άρθρο 7 παρ. 2ε και 7 του Ν. 4237/2014 και άρθρο 76 του ν,4413/2016, με κατάργηση του δικαιώματος 

προτιμήσεως των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου και με καταβολή μετρητών ποσού 5.800.000. Το 

ύψος της αύξησης ήταν 62.290.925 ευρώ με έκδοση στο άρτιο 37.299.955 νέων μετοχών και 5.800.000 ευρώ 

με έκδοση στο άρτιο 3.473.054 νέων μετοχών αντίστοιχα. Η αύξηση εγκρίθηκε με την ΚΥΑ Μ.Α.Δ.Κ,Α 

0003690/2018. Κατά  την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων η ανωτέρω αύξηση δεν είχε εγκριθεί  από 

την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 

Έτσι στις 31/12/2018 το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.461.816.348,77€.  
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Η σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου στις 31.12.2019 έχει ως εξής : 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ελληνικό Δημόσιο 1.460.891.309,39  99,87 % 

Τράπεζα Πειραιώς 851.090,27 0,115% 

Ιδιώτες 73.949,11 0,005% 

Σύνολο 1.461.816.348,77  100,00% 

 

Το σύνολο των Σωρευτικών ζημιών της Εταιρείας στις 31.12.2019 ανέρχεται σε € 1.548.748.091,92 

 

Η διαμόρφωση των ιδίων κεφαλαίων έχει ως εξής : 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
31/12/2019 31/12/2018 

Μετοχικό κεφάλαιο 1.461.816.349 1.461.816.349 

Λοιπά αποθεματικά  288.964 288.964 

Κέρδη εις νέον -1.548.748.091,92 -1.514.518.201 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
      (86.642.779) 

 
     (52.412.888) 

 

Δεδομένου ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 1.461.816.349 και τα Ίδια Κεφάλαια είναι 

αρνητικά κατά € (86.642.779), πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα για την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας, 

ώστε τα ίδια κεφάλαια να μην είναι μικρότερα από το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (Νόμος 

4548/18).  

 

 

5.  Συμμετοχές  

 

Οι συμμετοχές της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

I. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Η εταιρεία συμμετέχει στις παρακάτω  θυγατρικές εταιρείες: 

 

Επωνυμία  

Αξία 

Κτήσεως 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ελληνική Εριουργία Α.Ε. 817.198 92,77% 

Κ.Ε.Κ. ΠΥΡΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 96.845 100,00%  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 8.804 100,00%  

ΚΕΚ ΕΒΟ 3.522 100,00%  

Σύνολο 817.198   

callto:1.460.891.309,39
callto:1.461.816.348,77
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Η εταιρεία προγραμματίζει ενέργειες στην χρήση 2020  για την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης των ανωτέρω 

ανενεργών Θυγατρικών εταιρειών.  Στην χρήση 2020 έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις υποτίμησής.  

Για την Ελληνική Εριουργία εξετάζεται  η  συγχώνευση της με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

  

ΙΙ. Συμμετοχές  σε συγγενείς-Λοιπές επιχειρήσεις 

 

Η κίνηση  σε συγγενείς - λοιπές επιχειρήσεις έχει ως εξής: 

Επωνυμία  

Αξία 

Κτήσεως 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

OLYMPIK MARINE 181.257 0,90% 

LTP PYRKAL(Αρμενία) 450.963 49,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 632.220   

 

Έχουν γίνει επαρκείς προβλέψεις υποτίμησης αυτών με βάση τις προσωρινές οικονομικές καταστάσεις  

 

6.  Δανειακές υποχρεώσεις. 

 

Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας στις 31.12.2019 ανέρχεται σε € 213.451.483. Ένα  

σημαντικό μέρος αυτών είναι με εγγύηση του δημοσίου. 

 

7. Ανθρώπινο δυναμικό 

 

Η δύναμη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας έχει ως εξής : 

 

Δύναμη Προσωπικού ΕΑΣ ΑΒΕΕ  

  31.12.2019 31.12.2018 

Κεντρική Διοίκηση 83 83 

Συγκρότημα Υμηττού 175 177 

Συγκρότημα Ελευσίνας 0 0 

Συγκρότημα Λαυρίου 54 69 

Συγκρότημα Μάνδρας 60 58 

Συγκρότημα Αιγίου 106 107 

ΣΥΝΟΛΟ 478 494 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας έχει υποστεί δραματική συρρίκνωση την τελευταία πενταετία. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός  των αποχωρήσεων οφειλόταν στο  πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου το 2014, σε 

συνταξιοδότηση προσωπικού, μετατάξεις κτλ. Αυτό έχει αποτέλεσμα την απώλεια τεχνογνωσίας και 
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ανθρώπινου κεφαλαίου το οποίο δεν έχει αναπληρωθεί μέχρι σήμερα. Το σύνολο του προσωπικού της 

εταιρείας την 31/12/2019 ανέρχεται σε 478 άτομα.  

Η δύναμη του προσωπικού της εταιρείας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Αποτυπώνεται το 

προσωπικό της εταιρείας ανά κατηγορία με ημερομηνία την 30/06/20 με μεγαλύτερη συρρίκνωση του 

προσωπικού.  

 

 

 

Σημαντικός  παράγοντας κινδύνου  αποτελεί  η μη ανανέωση του εργατοτεχνικού προσωπικού και η απώλεια  

της  τεχνογνωσίας  σε παραγωγή εξειδικευμένων  αμυντικών προϊόντων. Επισημαίνουμε ότι έλλειψη σε 

εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό έχουν και οι υποστηρικτικές λειτουργίες της παραγωγής.  

Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων της εταιρείας ξεπερνά τα 55 έτη  και δεν υπάρχει πολιτική 

αναπλήρωσης του προσωπικού, δεδομένου ότι απαιτείται και η απαραίτητη εκπαίδευση τους για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα .  

Για το έτος 2019 (και αντίστοιχα  στην χρήση 2020) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 

καταβλήθηκε επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με σκοπό την ενίσχυση του κίνητρου των 

εργαζομένων  με εξειδικευμένη εμπειρία  για την παραμονή τους στην  εταιρία . 

Επιπρόσθετα σημειώνουμε  ότι από την 01/03/2019 η καταβολή της μισθοδοσίας πραγματοποιείται μέσω της 

ενιαίας αρχής πληρωμών . 

 

8. Τομέας   περιβάλλοντος 

 

Τα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ διαχειρίζονται τα θέματα Περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο 

μέρος της επιχειρησιακής τους πολιτικής.  

Για τον σκοπό αυτό, η εταιρία έχει προχωρήσει στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης 

του Περιβάλλοντος, συμμορφούμενο με τα πρότυπα ΕΝ ISO 14001, στο Συγκρότημα Εργοστασίων Λαυρίου 

(ΣΕΛ) .  

Η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί πάγια πολιτική, σε όλες τις δραστηριότητες των εργοστασίων. 

ΠΕ ΠΕ + ΜΕ ΠΕ +ΔΙΔ ΠΕ+ΜΕ+ΔΙΔ ΤΕ ΤΕ + ΜΕ ΔΕ ΥΕ

Κεντρική Διοίκηση 35 9 1 1 6 0 29 0 81

Σ.Ε. Υμηττού 6 4 1 0 14 0 141 0 166

Σ.Ε. Λαυρίου 3 1 1 0 3 1 40 0 49

Σ.Ε. Μάνδρας 3 0 0 0 14 0 51 0 68

Σ.Ε. Αιγίου 11 0 1 0 8 0 83 0 103

Γενικό Σύνολο 58 14 4 1 45 1 344 0 467

 Δύναμη Προσωπικού ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.                                                                                                                                                                

Κατανομή κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης                                                               (την 30/06/2020)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
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Όλα τα εργοστάσια συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και εφαρμόζουν 

προγράμματα και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την προστασία του Περιβάλλοντος.  

Όπου οι υπάρχοντες νόμοι και κανονισμοί δεν είναι επαρκείς για να διασφαλίσουν την προστασία, 

ακολουθούνται ειδικές εσωτερικές οδηγίες. 

Εφαρμόζονται διαδικασίες για να προλαμβάνονται καταστάσεις που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια. Έτσι, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος και προστατεύονται οι εργαζόμενοι και η τοπική κοινωνία, μέσω της χρήσης ασφαλών 

τεχνολογιών, μέσων, πρακτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με το περιβάλλον.  

Η δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος γνωστοποιείται, σε όλους τους εργαζόμενους, τους 

προμηθευτές και πελάτες των ΕΑΣ. Ζητούνται οι εισηγήσεις τους για την επίτευξη των στόχων μας και 

προσφέρεται η υποστήριξη της Διοίκησης για την επίτευξη των δικών τους στόχων  ανάλογα με τις 

δυνατότητες σε πόρους της εταιρίας . 

Η  Διοίκηση της εταιρείας στην χρήση 2020 έχει λάβει  τα απαραίτητα  μέτρα και έχει ενεργήσει κατάλληλα 

για θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εν εξελίξει. . 

Η Διοίκηση έχει δεσμευθεί για τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων και εξουσιοδοτήσεων για την λειτουργία 

του συστήματος Περιβάλλοντος, ενώ επιπλέον προτρέπει όλους τους εργαζόμενους των εργοστασίων σε 

οποιαδήποτε βαθμίδα διοίκησης να συμβάλλουν στο συνολικό στόχο.  

Η εταιρεία δείχνοντας έμπρακτα το σεβασμό της στο περιβάλλον έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, όπου 

απαιτείται,  με την ανασκόπηση του συστήματος ποιότητας και την ανάδειξη των κινδύνων την χρήση 2020.  

 

9. Βασικά ζητήματα που επιδρούν στη λειτουργία της εταιρείας  

 

Στην προσπάθεια ανάκαμψής της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας  και μέσα στο πλαίσιο του 

ευρύτερου σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 22/12/2016 

αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση ομολογιακών δανείων με την εγγύηση του ελληνικού κράτους ύψους  580 

εκ. ευρώ καθώς επίσης και κεφαλαιοποίηση ποσού 43 εκ. ευρώ που αφορούσε ποσά  έναντι αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση των 580 εκ. ευρώ επικυρώθηκε με κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας και του Υπουργείου Οικονομικών την 29/12/2016 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 30/12/2016. Στην 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 01/09/2017 αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση ομολογιακών δανείων με 

την εγγύηση του ελληνικού κράτους ύψους  32 εκ. ευρώ. Η αύξηση επικυρώθηκε με  κοινή απόφαση του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Οικονομικών την 29/09/2017 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

την 04/10/2017. Την 17/09/18 η Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε απόφαση για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου ύψους  62.290.294,85€ Η αύξηση επικυρώθηκε με το ΦΕΚ 5683/17.12.18.  

 

Η παρούσα οικονομική κατάσταση της Εταιρείας όπως φαίνεται και από τα στοιχεία των Οικονομικών 

Καταστάσεων  της παραμένει δυσχερής. Παρ’όλα τα προβλήματα και τις δυσχέρειες με συντονισμένες 

ενέργειες Διοίκησης και στελεχών της εταιρίας   και καλύτερη  παρακολούθηση των ταμειακών συναλλαγών  
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αύξησε τις πωλήσεις στην χρήση 2019 με αποτέλεσμα   ο τζίρος της εταιρίας  να ανέρχεται σε 30,5εκ€  ήτοι 

πολλαπλάσιο από παλαιότερα έτη.   

Η Εταιρεία αντιμετώπισε (χρήση 2019) σημαντικό  πρόβλημα ρευστότητας λόγω της αδυναμίας δανεισμού 

από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς επίσης και της αδυναμίας εξασφάλισης χρηματοδότησης για 

κάλυψη αναγκών της παραγωγής. Αυτό είχε  ως  αποτέλεσμα να καθυστερήσουν   χρονικά οι συμβατικές 

υποχρεώσεις, με συνέπεια τον καταλογισμό ποινικών ρητρών και την δημιουργία πλήγματος  στην  φήμη  

και πελατεία   της Εταιρείας.  

Το έτος 2019 έγινε   αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 15 εκ με σκοπό την συμπλήρωση πόρων 

της εταιρίας και  την αντιμετώπιση κινδύνων  ρευστότητας , 

Τον Νοέμβριο του 2017, μεγάλο μέρος κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και αποθεμάτων του 

εργοστασίου της Μάνδρας καταστράφηκαν από έκτατο μη προβλεπόμενο γεγονός (πλημμύρα) χωρίς να 

υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες αλλά  δημιουργήθηκαν σημαντικές  υλικές ζημιές. Η εταιρεία κατέθεσε στην 

περιφέρεια Δυτικής Αττικής τα νόμιμα  δικαιολογητικά για αποζημίωση ύψους 11εκ€. Η αρμόδια επιτροπή 

της περιφέρειας, όμως εκτίμησε τη ζημιά σε 9,8εκ€ και με βάση την ΚΥΑ ΔΧΠ 0000184Χ2019/ΧΠ37 η εταιρεία 

έλαβε το 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς ήτοι ποσό 2,9εκ€.  

 

Θετικά σημεία εντός της χρήσης 2019  ήταν  τα εξής :  

 Αύξησε την αξιοπιστία της επιτυγχάνοντας καλύτερη απόδοση στην εμπρόθεσμη κάλυψη των 

συμβατικών της υποχρεώσεων.  

 Η διοίκησή  συντόνισε και εφάρμοσε  καλύτερα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία όπως τον κυλιόμενο 

προϋπολογισμό, την ταμειακή παρακολούθηση των εσόδων και δαπανών της 

 Συντόνισε καλύτερα  το ανθρώπινο δυναμικό της παραγωγής με στόχο την μείωση  των χρόνων 

παράδοσης των προϊόντων και με συνέπεια  να επιτευχθεί χρηματοοικονομική μόχλευση  και 

επιτάχυνση της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Τα θέματα που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης ήταν  τα εξής: 

 

o Περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού του παραγωγικού έργου της επιχείρησης. Η 

εφαρμογή του κυλιόμενου προϋπολογισμού αποτελεί βασικό μέτρο για την καλύτερο 

προγραμματισμό και συντονισμό της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Λόγω της 

πολυπλοκότητας της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης κρίνεται απαραίτητη η λήψη 

μέτρων για την βελτίωση της απόδοσης αλλά και της αποτελεσματικότητας του 

παραγωγικού έργου .  

Η  Διοίκηση  στην χρήση 2020 έχει λάβει απόφαση για πλήρη φυσική απογραφή των 

αποθεμάτων  και παγίων της εταιρείας  και της εκτίμησης  της κατ’ είδος αξίας αυτών και 

είναι σε εξέλιξη ενέργειες για περαιτέρω αξιοποίηση του μη ενεργού προσωπικού και 

συμπλήρωση προσωπικού στις παραγωγικές εγκαταστάσεις  της εταιρίας οπού είναι 

απαραίτητο. 
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o Βελτίωση της κοστολογικής λειτουργίας της εταιρείας εντός του 2020 με την σύσταση  

επιτροπής  που έχει ήδη  παραδώσει πόρισμα στο οποίο καταγράφονται σημαντικές  

βελτιώσεις τόσο στο σύστημα κοστολόγησης  όσο και στο σύστημα παρακολούθησης, 

συντονισμού και προγραμματισμού παραγωγής. Οι ενέργειες εφαρμογής είναι σε εξέλιξη 

υλοποίησης .   

o Σημαντική βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών της εταιρίας 

με την καταγραφή και τήρηση αυτών σε όλους του λειτουργικούς τομείς .  

Στην χρήση 2020 υφίσταται εσωτερικός ελεγκτής ο οποίος έχει ήδη διενεργήσει 

ελέγχους  και υποστηρίζει την εταιρία στην κατάρτιση διαδικασιών κυρίως στις 

οικονομικό-διοικητικές υπηρεσίες .  

       Πιστή συμμόρφωση της εταιρίας σε ευρήματα ελεγκτικών οργάνων ώστε να βελτιωθεί  

περαιτέρω η αξιοπιστία της εταιρίας σε τρίτους και στο Δημόσιο. Ήδη στην χρήση 2020 έχουν  

γίνει σχετικές συντονισμένες ενέργειες από την Διοίκηση της εταιρίας σε συνεργασία με τον 

εσωτερικό ελεγκτή και τα στελέχη της εταιρίας με αποτέλεσμα τον υψηλό βαθμό του 

ποσοστού συμμόρφωσης .  

 

Οι σημαντικότερες αδυναμίες της εταιρίας και οι ενέργειες επί  αυτών στην χρήση 2020 

συνοψίζονται  ως εξής :  

 Επικαιροποίηση των κανονισμών προσωπικού (σε εξέλιξη συμφωνίας της ΕΣΣΕ σε συνεννόηση με τα 

σωματεία των εργαζομένων) και προμηθειών (ήδη έχουν συνταχθεί εσωτερικές επικαιροποιημένες 

διαδικασίες με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο) ,  επιστάμενος έλεγχος τήρησης τους (π.χ. τήρηση 

εμπιστευτικότητας απασχολούμενου προσωπικού, έλεγχος Ανεξαρτησίας μελών ΔΣ κτλ) καθώς 

επίσης και των πολιτικών που έχουν διαμορφωθεί από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας και 

των εγκεκριμένων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου ήτοι κανονισμό μετακινήσεων , διαδικασιών 

προμήθειων, επί αποδώσει ποσών, πληρωμών κτλ  (διαρκής έλεγχος από τους επικεφαλής των 

τμημάτων)  

 Σύνταξη συνολικής τιμολογιακής πολιτικής και κατάθεση αυτής στην Διυπουργική Επιτροπή  και 

σταδιακή εφαρμογή των διαδικασιών του κανονισμού λειτουργίας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και 

Έρευνας -πωλήσεων με την συμπλήρωση κατάλληλου προσωπικού με σκοπό την οργάνωση 

πολιτικής για την προώθηση τω εξαγωγών της εταιρίας    

 Εφαρμογή αναλυτικού μητρώου δεσμεύσεων μέσω του πληροφοριακού προγράμματος με σκοπό την 

μείωση ενδεχόμενου  κινδύνου λαθών και παραλείψεων και παράλληλη συμφωνία ανά μήνα των 

καρτελών προμηθευτών και έγκαιρης παράδοσης από τις Διευθύνσεις και εργοστάσια των 

τιμολογίων (Εφαρμογή σε εξέλιξη ) .  
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 Βελτίωση της διαδικασίας προμήθειας αγαθών και της ορθής παρακολούθησης και  εφαρμογής της 

διαδικασίας (στην χρήση 2020 έχει βελτιωθεί σημαντικά η διαδικασία) . 

 Πλήρης συσχέτιση (μετάπτωση) των δεδομένων της απογραφής των παγίων στοιχείων στο μητρώο 

παγίων της εταιρίας  και επικαιροποίηση της απογραφής παγίων της εταιρίας (Σε εξέλιξη το γ-δ 

τρίμηνο χρήσης  2020) . 

 Αξιοποίηση των σε ακινησία  υλικών και αδρανών μηχανημάτων με διενέργεια Δημόσιου Διαγωνισμού 

σε συνεργασία με τον Υπουργείο Άμυνας   (Άμεση εφαρμογή σε συνεργασία με την εποπτεύουσα 

αρχή-έχει διαβιβαστεί σχετική διαδικασία )                                                                                                                                                                                                                                                          

 Διερεύνηση περαιτέρω αξιοποίησης των  μη παραγωγικών τμημάτων της εταιρίας με σκοπό την 

μείωση του μη παραγωγικού κόστους   και ανάπτυξη πολιτικής ορθολογισμού του κόστους 

αποθεμάτων προϋπολογιστικά και απολογιστικά   

 διαδικασία διενέργειας απογραφής περιόδου ,ορθής αποτύπωσης ποσοτήτων αποθεμάτων 

απογραφής ,διαχείρισης των αποθηκών, διαρκής έλεγχος και αιτιολόγηση της αποθεματοποίησης  

υλικού από περίοδο σε περίοδο (άμεση εφαρμογή- σύνδεση barcode με λογιστικό πρόγραμμα και 

εξαγωγή αποτελεσμάτων αυτών από τα τμήματα –συσχέτιση με απογραφή).   Σε εξέλιξη διαδικασία  

απογραφής και αποτίμησης υλικών και αποθεμάτων            

 Περαιτέρω βελτίωση των  διαδικασιών και εξάλειψη αδυναμιών στο λογιστήριο , ταμείο,  Οικονομική 

Διεύθυνση  και  το τμήμα προμηθειών.  Στελέχωση λογιστηρίου με εξειδικευμένα στελέχη και  

σύνταξη αναλυτικών οδηγιών και καθηκοντολογίων. Επίσης απαιτείται να καταρτιστεί αναλυτική 

οδηγία για την προτεραιοποίηση πληρωμής των δαπανών , μεταφοράς υπολοίπων  και συμφωνίας 

με τις τράπεζες εξαιτίας της δυσβάστακτης χρέωσης της εταιρίας με προμήθειες (εγγυητικών 

,πληρωμών προμηθευτών κτλ.). Πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεννόηση των Διευθύνσεων με 

σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του κυλιόμενου προϋπολογισμού και να αποτυπώνονται  οι 

συζητήσεις συμβουλίων ώστε να λαμβάνονται χρήσιμα συμπεράσματα από την Διοίκηση και τον 

Εσωτερικό Ελεγκτή για διορθωτικές κινήσεις.                                                                       

 Διαβίβαση μηνιαίων αναφορών   Διευθυντών ή και  Προϊσταμένων τμημάτων με σκοπό τον άμεσο 

εντοπισμό των προβλημάτων της εταιρίας και την διαμόρφωση  πολιτικής της Διοίκησης με σκοπό 

την οριστική επίλυσή τους   

 Περαιτέρω συμπλήρωση στελέχωσης  προσωπικού της εταιρίας  (στο λογιστήριο, Οικονομική 

Διεύθυνση -τμήμα προμηθειών, κοστολόγηση, Διεύθυνση Ανάπτυξης Πωλήσεων) με άμεση ανάγκη  

δημιουργίας πολιτικής συνταξιοδοτήσεων και αναπλήρωσής προσωπικού  με σκοπό την καλύτερη 

εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και τη τήρηση των βασικών αρχικών εσωτερικού ελέγχου ως προς 

την κατανομή και τις αρμοδιότητες του προσωπικού, με σκοπό την διασφάλιση της εταιρίας από 

ενδεχομένους κινδύνους  . Δυνατότητα αναπλήρωσής από την αγορά εργασίας διότι το προσωπικό 

πρέπει είναι εξειδικευμένο. Στην Οικονομική Διεύθυνση είναι απαραίτητη η υποστήριξη από 

λογιστική εταιρία .  
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 Συμφωνία και εκκαθάριση παλαιών υπολοίπων απαιτήσεων και υποχρεώσεων με την διερεύνηση 

αυτών από την Οικονομική Διεύθυνση και τις υποστηριζόμενες σε αυτό Διευθύνσεις μηνιαία ή 

τριμηνία με συγκεκριμένη διαδικασία  

 Συμφωνία εγγυητικών επιστολών μηνιαία και αιτιολόγηση αποκλίσεων  

 Μη δυνατότητα χρηματοδότησης των πρώτων υλών και πληρωμής προκαταβολών για αγορά 

προϊόντων δεδομένου ότι η εταιρία δεν έχει την δυνατότητα πληρωμής των ληξιπρόθεσμων. 

Απαιτείται να γίνεται η χρηματοδότηση μέσω πλαισίου συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας. 

 Συμφωνία τραπεζών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τριμηνιαία και για τους λογαριασμούς που δεν 

κινούνται καθώς και  τις πληρωμές πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες κυρίως ως 

προς την προτεραιοποιηση πληρωμής των δαπανών. Οι δεσμευμένοι λογαριασμοί πρέπει να 

αναλύονται και αιτιολογούνται σαφώς με ανάλυση των ενεργειών και από την Νομική Υπηρεσία   

 Η Διεύθυνση Πωλήσεων απαιτείται να ενισχυθεί άμεσα (με τρία τουλάχιστον εξειδικευμένα στελέχη 

στο Μάρκετινγκ )  και να γίνει συγκεκριμένη πολιτική προώθησης και εξάγωγή προϊόντων σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας .Χρηματοδότηση και επιδότηση από το Υπουργείο της τιμής 

πώλησης προϊόντων κάτω του κόστους της αγοράς (ως όρο σύμβασης στις συμβάσεις με το ΓΕΣ ). 

Επίσης δεν υφίστανται   ανάπτυξη πωλήσεων αν δεν διασφαλιστεί  τουλάχιστον το bream even κάθε 

προγράμματος (εκτός εξαιρέσεων), οργανωμένη παρακολούθηση των αναγκών για την υλοποίηση 

κάθε προγράμματος και αιτιολόγηση αποκλίσεων εγγράφως και με την αντίστοιχη επιβάρυνση, με 

αναφορά προς το ΔΣ (παρακολούθηση αρχικού κόστους -απολογιστικά, συνεργασία με το τμήμα 

προμηθειών κτλ).  

 Για τις συμβάσεις Πωλήσεων με τρίτους, απαιτούνται διερεύνηση και πιθανές τροποποιήσεις, με 

στόχο να γίνουν αποδοτικές για την εταιρεία  

 Παραμετροποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος και πλήρης συμμόρφωση με τους 

κανόνες του ΙSO 27001 (το υποσύστημα είναι απαρχαιωμένο και δεν χρησιμοποιείται πλήρως και 

παραγωγικά από τους χρήστες). Hδη είναι σε εξέλιξη η ψηφιακή λειτουργία του πρωτοκόλλου και η 

σύνδεση αυτού με όλα τα εργοστάσια έτσι ώστε να υπάρχει κεντρική βάση δεδομένων υπό τον έλεγχο 

του κεντρικού πρωτοκόλλου.  

 περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων αδυναμιών που αναφέρονται στην παρακολούθηση και 

σύνταξη του προϋπολογισμού (συγκεκριμένα κριτήρια -παραδοχές κατάρτισης, παρακολούθηση 

μέσω του πληροφοριακού συστήματος, παρακολούθηση-αιτιολόγηση  αποκλίσεων και διορθωτικές 

κινήσεις  κτλ.)  ,  

 Τακτοποίηση ευρημάτων  και εκκρεμοτήτων μετά την ανασκόπηση του συστήματος ποιότητας κυρίως 

όσο αφορά τις κτιριακές ελλείψεις  ασφάλειας  και τους  χαμηλούς ποιοτικούς δείκτες .Σε εξέλιξη η  

επικαιροποίηση των διαδικασιών  

 Ύπαρξη καθηκοντολογίων για όλο το προσωπικό (κυρίως διοικητικό) και σε περίπτωση εργασίας 

προσωπικού σε καθήκοντα αντίθετα από την πρόσληψη του πρέπει πάντοτε να υπάρχει τουλάχιστον 

αποδοχή του εργαζομένου  και ανάλυση των καθηκόντων του εργαζομένου από το τμήμα 
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προσωπικού ή τον προϊστάμενο του τμήματος  το οποίο θα εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης στόχων  (εφαρμογή  σε εξέλιξη )  

 Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων θυγατρικής εταιρίας Ελληνικής Εριουργίας  ΑΕ και άμεση συγχώνευση 

της εταιρίας. Αλλαγή του ΔΣ της εταιρίας. Οι υπόλοιπες θυγατρικές της εταιρίας  (εκτός της 

συμμετοχής σε εταιρία στην Αρμενία,  όπου θα πρέπει να γίνεται ανά τρίμηνο οικονομοτεχνική μελέτη 

για το όφελος -κόστος από την εν λόγω επένδυση) πρέπει να διαγραφούν από τον  ισολογισμό μετά 

από διερεύνηση (λόγω απώλειας της αξίας τους). 

 Αποστολή καταστάσεων δικαστικών  που θα πληρωθούν στην χρήση από την νομική υπηρεσία και 

εγγραφή διακριτά στον προϋπολογισμό με σκοπό την διεκδίκηση αυτών από το Υπουργείο (σε 

εξέλιξη η διαδικασία στην χρήση 2020). 

Συμπλήρωση προσωπικού στην νομική υπηρεσία με τρία άτομα (ένα με γνώση στο διεθνές δίκαιο-σε 

εξέλιξη), κατάρτιση διαδικασιών και πρόβλεψη για συμπλήρωση θέσης για την κανονιστική 

συμμόρφωση της εταιρίας  

 Σύνταξη ετήσιου προγράμματος δαπανών, προμήθειων και επενδύσεων με σύνταξη προτύπων 

τεχνικών προδιαγραφών και συμβάσεων πλαισίου κυρίως όσο αφορά την συνεργασία με Διευθύνσεις 

του Υπουργείου Άμυνας  με σκοπό την πώληση αμυντικού υλικού . Αναδιαπραγμάτευση των όρων 

των παλαιών συμβάσεων αμυντικού υλικού με σκοπό την μη κατακύρωση ποινικών ρητρών και 

σύνταξη νέων συμβάσεων ώστε να μην επιβαρύνεται η εταιρία με προσθετά κόστη π.χ. ποινικές 

ρήτρες ,καταπτώσεις εγγυήσεων κτλ.  Η έρευνα αγοράς υλικών και υπηρεσιών θα γίνεται με 

συγκεκριμένη διαδικασία στην αρχή της χρήσης χωρίς να γίνεται κατάτμηση δαπανών και παράταση 

συμβάσεων  

 Σύνταξη διαδικασίας για την ορθή παρακολούθηση των εξαγωγών μέσω τελωνιακού καθεστώτος 

διότι ήδη έχουν παρατηρηθεί δυσχέρειες ως προς την συμπλήρωση των καταστάσεων που 

διαβιβάζονται στο τελωνείο (τακτοποίηση στην χρήση 2020) 

 Είναι σε εκκρεμότητα η είσπραξη του υπολοίπου του τιμήματος από την πώληση της Ελευσίνας και 

δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμα η απορρύπανση του χώρου (εξέλιξη διαδικασίας με σημαντική 

καθυστέρηση)  

 Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου.  

 Αναμένεται η  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για διευκόλυνση της 

εταιρείας και την κεφαλαιοποίηση δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου των οποίων η Εγγύηση 

έχει καταπέσει. 

 Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην  διαβίβαση μέχρι σήμερα των υποχρεώσεων της εταιρίας στις 

εποπτικές αρχές (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαίοι ισολογισμοί τρίμηνων και εξαμήνου,  

Μεσοπρόθεσμο κτλ.) . (τακτοποιείται στην χρήση 2020) 

 Δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις ελεγκτικές αρχές ως προς την απόδοση ανθυγιεινού, 

επιδομάτων, παροχής κινητών  τηλέφωνων  (σε εξέλιξη η διαδικασία νομιμοποίησης αυτών)  
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 Ο κυλιόμενος ταμειακός προϋπολογισμός δεν αποτυπώνεται στο πληροφοριακό σύστημα με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν  κίνδυνοι λαθών ή παραλείψεων ως προς τον υπολογισμό του cash flow. 

Επίσης δεν συμπληρώνεται και παρακολουθείται εμπρόθεσμα από όλες τις Διευθύνσεις της εταιρίας, 

με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις παράδοσης υλικών  κτλ με αρνητικές συνέπειες για την 

εταιρία. 

 Δεν υπάρχει ορθή επικοινωνία Διευθύνσεων με σκοπό την ύπαρξη νεκρού σημείου μεταξύ αγορών 

και πωλήσεων χρήσης διότι η διαδικασία κοστολόγησης και προσδιορισμού της τιμής πώλησης δεν 

γίνεται με τον ορθό τρόπο .Σε  περίπτωση που η συμφωνία της τιμής πώλησης είναι μικρότερη από 

το κόστος αγοράς πρέπει να υπάρχει όρος στην σύμβαση που να επιδοτεί την διαφορά . 

 Δεν υπάρχει μοναδικός απασχολούμενος για την ανάρτηση των αποφάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ με 

αποτέλεσμα πληρωμές και άλλες διοικητικές πράξεις να γίνονται μεταγενέστερα . Πρέπει να εκδοθεί 

οδηγία τήρησης του προς όλες τις διευθύνσεις  . 

 Οι ζημίες της εταιρίας πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν  με σκοπό την βιωσιμότητα της εταιρίας και τα 

Ίδια κεφάλαια να είναι  τουλάχιστον ίσα με το ½ του μετοχικού κεφαλαίου  (είναι σε εξέλιξη σχέδιο 

αναδιάρθρωσης με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου και σχετική απόφαση ΓΣ )   

 το κόστος αδράνειας και υποαπασχόλησης (ζημιά της εταιρίας) ανέρχεται σε 14εκ€ και 

διπλασιάστηκε  σε σχέση με την χρήση 2018 (άμεσες ενέργειες περιορισμού του κόστους) 

 

 

11.  Προοπτικές – Ανάπτυξη  

 

Η εταιρεία κατά το έτος 2019 κατέγραψε αρνητικά αποτελέσματα παρά την σημαντική αύξηση του κύκλου 

εργασιών της εταιρείας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  η Διοίκηση αποτυπώνει  ως άμεσους στόχους -ενέργειες για την 

ορθολογικότερη και εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας στην χρήση 2020 : 

1. Βελτίωση της εφαρμογής  του  κοστολογικού συστήματος εισάγοντας διαδικασίες – δικλείδες ασφαλείας 

(π.χ αναφορές για την εξέλιξη της παραγωγής ανά σύμβαση και προϊόν κτλ ).  

2. Εφαρμογή βελτιωμένου κοστολογικού συστήματος, πριν την εύρεση  της τιμής μονάδας του προϊόντος, 

με σκοπό η  Διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις για λήψη της παραγγελίας με μεγαλύτερη ασφάλεια ως 

προς τον καθορισμό της  τιμής  (αξία) αλλά του προϊόντος και για τον χρόνο παράδοσης.  

3. Εξασφάλιση επιχορήγησης από το Ελληνικό Δημόσιο για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων λόγω  

αδυναμίας ταμειακής ρευστότητάς (σε εξέλιξη εφαρμογής στην χρήση 2020)  

4. Καλύτερη διαχείριση (αξιοποίηση) της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. Η εταιρεία έχει ήδη ορίσει  

επιτροπή για να ξεκινήσει να εκμεταλλεύεται με καλύτερο τρόπο την ακίνητη περιουσία της. Επίσης θα 

γίνει απογραφή και αποτίμηση παγίων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των παγίων στοιχείων της. 

Σημειώνουμε ότι, το 2017 έγιναν ενέργειες πώλησης του  ακίνητου  στο οποίο στεγάζονταν το 

Συγκρότημα Εργοστασίων Ελευσίνας. Μέχρι σήμερα γίνονται προσπάθειες ολοκλήρωσης της  πώλησης  
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του ακινήτου οι οποίες δύναται να ολοκληρωθούν στην χρήση 2020. Επίσης γίνονται ενέργειες στην 

χρήση 2020 αξιοποίησης και λοιπών  ακίνητων της εταιρίας. 

5. Μελέτη εναλλακτικών μορφών διείσδυσης στην Ελληνική αλλά και την Παγκόσμια αγορά. Η διοίκηση της 

εταιρείας έχει ως όραμα τη διερεύνηση και ανάπτυξη δικτύου Στρατηγικών συνεργασιών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις περιπτώσεις και το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τη Συνεργασία Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα 

(ΣΔΙΤ). 

6. Επανεξέταση των δυνατοτήτων τραπεζικού δανεισμού έναντι εκχώρησης δικαιωμάτων είσπραξης από 

τις προς εκτέλεση συμβάσεις εξωτερικού 

7. Ανάπτυξη πιστωτικής πολιτικής με στόχο να καλύφθούν τόσο τις ανάγκες για χρηματοδότηση νέων 

παραγγελιών όσο και την δυνατότητα λήψης παραγγελιών με τεχνικές target costing.  

8. Είσπραξη των οφειλών του ΙΡΑΚ έναντι της εταιρείας με σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου ώστε να ενισχυθεί 

περαιτέρω η ταμειακή ρευστότητα της εταιρίας και προς το σκοπό αυτό η Διοίκηση έχει προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες. 

9. Περαιτέρω βελτίωση του επίπεδου αξιοπιστίας της με την εμπρόθεσμη κάλυψη των συμβατικών της 

υποχρεώσεων. Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα η εταιρεία έχει παραδώσει εντός συμβατικού 

χρόνου το σύνολο συμβατικών της υποχρεώσεων με συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης και των 

στελεχών της εταιρείας.   

10. Η διατήρηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, καθώς και η ανάπτυξη ή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

με ανάλογη εξέλιξη του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

11. Η αύξηση της αποδοτικότητας όλων των εργαζομένων της εταιρείας και η μείωση του λειτουργικού της 

κόστους. Ήδη γίνονται ενέργειες προς τον σκοπό αυτό.  

12. Σημαντικός στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση των πωλήσεων τόσο στο εσωτερικό ( συνεργασία με το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ) όσο και στο εξωτερικό με σταδιακή ένταξη σε σχήματα συνεργασίας με 

μεγάλες ξένες εταιρείες. Ήδη στην χρήση 2020   έχει γίνει σημαντική στροφή της εταιρείας στο εξωτερικό 

και έχουν γίνει συντονισμένες ενέργειες για καλύτερη συνεργασία των στελεχών της εταιρείας με τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου ώστε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό. 

Σημαντικές επιτυχίες της εταιρείας στο πεδίο των εξαγωγών, μεταξύ άλλων, είναι : 

12.1. Η επιτυχή έκβαση για την εταιρεία, διεθνούς διαγωνισμού για παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου 

διαμετρήματος. Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος διεθνής όμιλοι  παραγωγής 

αμυντικού υλικού. Η εταιρεία κέρδισε το διαγωνισμό.  

12.2. Η ενεργοποίηση σύμβασης για παραγωγή πυρομαχικών μικρών διαμετρημάτων με Τρίτη χώρα.  

13. Σύνταξη και εφαρμογή  (εσωτερικά) Επιχειρησιακού Σχεδίου τριετίας . Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 

στελεχών της εταιρείας το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα είναι έτοιμο έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2020.  

14. Η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα είτε μέσω προσλήψεων (ΑΣΕΠ) είτε μέσω μακροχρόνιων 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου με εξειδικευμένο προσωπικό.  

15. Η βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και η επικαιροποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών 

της εταιρίας  
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Απώτερος σκοπός είναι τόσο η σύναψη μακροχρόνιων  συμβάσεων παραγωγής αμυντικού υλικού με βάση 

το διαθέσιμο προσωπικό της εταιρείας αλλά  και με την  συνεργασία με τρίτους (βιομηχανικές συνεργασίες). 

Στον τομέα των Στρατηγικών συνεργασιών – συμπαραγωγής προϊόντων , η εταιρεία την χρήση 2020 θα  

αναλάβει σημαντικές δράσεις με την   στενή συνεργασία του  ΥΕΘΑ  και των Γενικών Επιτελείων ώστε να  

συμμετέχει ενεργά   στην  σύναψη συμβάσεων πλαισίου αλλά και  στην διατήρηση της τεχνογνωσίας σε  

εξειδικευμένα  προϊόντα. 

 

Για την ικανοποίηση  των ανωτέρω στόχων προϋπόθεση είναι:  

 Η οικονομική εξυγίανση της εταιρίας με την υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου 

 Η συμμετοχή στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στελεχών με ειδίκευση Τεχνική, Νομική και 

Οικονομική.  

 Ορθολογικός  προγραμματισμός δαπανών με βάση τα πραγματικά έσοδα της εταιρίας , συσχέτισή 

παραγωγής -κόστους και πωλήσεων και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών  

 Καλύτερη επικοινωνία και συντονισμός με το Εποπτεύον Υπουργείο ώστε να επιλύονται άμεσα τα 

προβλήματα . 

 

Επισημαίνουμε  ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020  η πανδημία COVID19 δημιούργησε σειρά προβλημάτων 

με επιπτώσεις στην έγκαιρη  παραδόσεων υλικών από προμηθευτές (κυρίως εξωτερικού),σημαντικό 

διοικητικό κόστος ,δυσχέρειες ως προς την παραγωγική απασχόληση προσωπικού  καθώς επίσης και στην   

ταμειακή διαχείριση της. Η εταιρεία, καταβάλει  σοβαρή προσπάθεια να αναχαιτίσει τις ανωτέρω δυσχέρειες 

και να συνεχίσει να λειτουργεί παραγωγικά και αποδοτικά. 

   

Συνοπτικά εντός εξαμήνου από την συγκρότηση του νέου ΔΣ στην χρήση 2020 η Διοίκηση έχει ενεργήσει 

θετικά ως προς τα ακόλουθα  : 

1. Το έγκαιρο εντοπισμό των δυσχερειών και τον χρονοπρογραμματισμό επίλυσης τους  

2. Την επικαιροποίηση  κανονισμών και διαδικασιών της εταιρίας  

3. Τον εξ ορθολογισμό του κόστους,της δομής της εταιρείας  και τη σταδιακή αύξηση των εσόδων με 

σταδιακή επέκταση σε ξένες αγορές  

4. Την εξέταση αξιοποίησης ακίνητων της εταιρίας (βλ. οικόπεδο Μάνδρας)  

5. Την ολοκλήρωση συγχώνευσης της Ελληνικής Εριουργίας ΑΕ έως τέλος χρήσης με ευεργετικές 

συνέπειες για την εταιρία (αξιοποίηση ακίνητων κτλ.)  

6. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρείας   
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7. Την συμμόρφωση με παρατηρήσεις προηγουμένων ελεγκτικών οργάνων (π.Χ. διενέργεια ανοικτών 

αντί συνοπτικών διαγωνισμών ,καλύτερη διαμόρφωση των όρων των διακηρύξεων , εξ 

ορθολογισμός  του κόστους κτλ.)  

8. Την επικαιροποίηση του συστήματος ποιότητας της εταιρίας  

9. Την στενή συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας με σκοπό την εύρεση εργαλείων ώστε να υπάρχει η 

μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της εταιρίας με προσθετό κόστος εξαιτίας της μη δυνατότητας 

χρηματοδότησης πρώτων υλών και πληρωμής εγγυητικών επιστολών  

10. Την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και την κατάρτισή προϋπολογισμού και 

απολογιστικών στοιχείων με βάση τα πραγματικά δεδομένα  

11. Την ενεργοποίηση του διαχειριστικού ελέγχου και την διενέργεια προκήρυξης για την πρόσληψη 

συμβούλων με σκοπό την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Εταιρείας και έλεγχο παλαιοτέρων 

χρήσεων  

12. Την επίσπευση των ενεργειών για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου και αορίστου χρόνου. 

13. Τον ορισμό επιτροπής κοστολόγησης με σκοπό τον καλύτερο δυνατό προσδιορισμό του κόστους  

 

 

12.  Συμπεράσματα 

 

Στην προσπάθεια ανάκαμψης της εταιρείας, μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης 

της χώρας, καθώς και του ευρύτερου αμυντικού σχεδιασμού, είναι δεδομένη και αναγκαία   η συνεισφορά 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτείται στενή συνεργασία  και 

προσπάθεια σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων πλαισίου με το Υπουργείο Άμυνας για την διατήρηση 

τεχνογνωσίας των γραμμών παραγωγής για ζωτικούς εθνικούς λόγους αλλά και υποστήριξη στην 

χρηματοδότηση των πρώτων υλών και στην πληρωμή εγγυητικών και προκαταβολών. 

 

Παράλληλα η Διοίκηση της εταιρίας καταβάλει σημαντικές προσπάθειες στην χρήση 2020 μείωσης του 

κόστους και αύξησης των πωλήσεων με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και  τον καλύτερο συντονισμό 

των στελεχών της εταιρίας. 

  

Επίσης ολοκληρώνεται το επιχειρησιακό σχέδιο τριετίας και υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική στην χρήση 

2020 με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας της εταιρίας προς τρίτους με απώτερο σκοπό την οικονομική 

εξυγίανση της εταιρίας από το Δημόσιο. 
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Η εταιρεία είναι και πρέπει να αποτελεί  την  πρώτη επιλογή των Ελληνικών Ενόπλων δυνάμεων της χώρας 

μας τόσο λόγω της παράδοσης των 146 χρόνων λειτουργίας της όσο και λόγω της εξειδικευμένης άριστης   

γνώσης και εμπειρίας στους τομείς των πυρομαχικών των όπλων και των οπλικών συστημάτων.  

 

 

 

Αθήνα, 19 Aυγούστου 2020 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 O Διευθύνων Σύμβουλος 

Τσιόλκας Αθανάσιος  

Α.Δ.Τ.  ΑΝ 615929 

 Κωστόπουλος Νικόλαος  

Α.Δ.Τ.  ΑΜ 926134 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους μετόχους της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Ελληνικά 

Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 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, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής 

μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών 

αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους 

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 για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Η μητρική Εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για την κάλυψη 

ζημιάς που ενδεχομένως να προκύψει από την κατάπτωση ποινικών ρητρών συμβατικών υποχρεώσεων, η 

οποία, κατά τη γνώμη μας ανέρχεται σε € 2,7 εκ περίπου, με συνέπεια τα αποτελέσματα της τρέχουσας 

χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2. Δεν κατέστη δυνατό να επαληθευθούν 

με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες α) υπόλοιπα τραπεζικών δανείων ποσού € 

12,4 εκ περίπου και β) υπόλοιπα ενεχυριασμένων καταθέσεων 1,2 εκ περίπου, που εμφανίζονται στον 

λογαριασμό "Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις" των οικονομικών καταστάσεων, και συνεπώς διατηρούμε 

επιφύλαξη για την ορθότητα των κονδυλίων αυτών. 3. Έως την ημερομηνία χορηγήσεως της παρούσας δεν 

λάβαμε επιβεβαιωτικές επιστολές από χρεώστες, με συνολικό υπόλοιπο € 30 εκ περίπου και προμηθευτών, 

με συνολικό υπόλοιπο € 19,7 εκ περίπου, ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα των 

υπολοίπων αυτών. 4. Η μητρική Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία καθολικής απογραφής των αποθεμάτων 

της, η οποία έως την ημερομηνία χορηγήσεως της παρούσας δεν είχε ολοκληρωθεί. Στο παρόν στάδιο, ούτε 

η Εταιρεία έχει προβεί σε εκτίμηση τυχόν διαφορών (πλεονασμάτων/ελλειμμάτων), ούτε από τον έλεγχό μας  

κατέστη εφικτή η, έστω κατά προσέγγιση, εκτίμηση αυτών. Συνεπώς, ουδεμία προσαρμογή διενεργήθηκε 

στον λογαριασμούς των Αποθεμάτων της Εταιρείας, αναφορικά με τυχόν πλεονάσματα/ελλείμματα που 

ενδεχομένως προκύψουν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 5. Στους λογαριασμούς των  

Απαιτήσεων του Κυκλοφορούντος ενεργητικού και μη περιλαμβάνεται προεξοφλημένη απαίτηση,  ποσού € 



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 26 από 90 

 

5εκ  περίπου και € 69 εκ περίπου αντίστοιχα, από την Κυβέρνηση τρίτης χώρας, κύριας οφειλής    $  126 εκ 

περίπου, η οποία σύμφωνα με το ν.4160/2013 έπρεπε να αποπληρώνεται σε 44 ισόποσες και διαδοχικές 

εξαμηνιαίες δόσεις ποσού $ 2,8 εκ εκάστη, αρχής γενόμενης από 1η Μαρτίου 2019. Έως την ημερομηνία 

χορήγησης της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, ουδεμία πληρωμή δεν είχε πραγματοποιηθεί. Λόγω του 

γεγονότος αυτού διατηρούμε επιφύλαξη για την ανακτησιμότητα του ανωτέρω του περιουσιακού στοιχείου 

και την ενδεχόμενη επίδραση τυχόν ζημίας στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. 

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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, 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 εταιρικών και ενοποιημένων 

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. 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 4.10 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι 

κατά την 31.12.2019 το σύνολο της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου έχει καταστεί αρνητικό και 

ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρ.119 του ν.4548/2018 για την μητρική Εταιρεία 

και ότι το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31.12.2019 παραμένει αρνητικό καθώς 

οι τρέχουσες υποχρεώσεις υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Τα γεγονότα αυτά 

υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου 

να συνεχίσει την ομαλή  δραστηριότητά της στο μέλλον. Η παραδοχή της αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας που ακολουθεί η Διοίκηση της Εταιρίας βασίζεται στην μέχρι τώρα τακτική του κύριου 

μετόχου για στήριξη του Ομίλου με παραγγελίες, χρηματοδότηση, ανάληψη εγγυημένων δανείων και 

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Άλλο Θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31.12.2018 ελέγχθηκαν 

από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εξέδωσαν την 02.08.2019 

έκθεση ελέγχου με γνώμη με επιφύλαξη και ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της 

δραστηριότητας. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 

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

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 

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 και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους 

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

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες 

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 και του Ομίλου. 



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 28 από 90 

 

 

 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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των γνωστοποιήσεις των εταιρικών και 

ενοποιημένων 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 και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

 Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση 

γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την 

καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. 

Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 

 

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 

1. 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: 



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

«Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» 

 

 

 

 

 

Της Οικονομικής Χρήσης 

 

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

  



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  

ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

 

 

 

 

  

Σημ.
1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Έσοδα 5           30.524.405           13.393.810           30.524.405           13.393.810 

Κόστος πωλήσεων 9          (10.994.966)            (5.753.589)          (10.994.966)            (5.753.589)

Μικτό κέρδος         19.529.440           7.640.221         19.529.440           7.640.221 

Εξοδα διοίκησης 9          (17.908.995)            (9.321.414)          (17.812.991)            (9.321.414)

Εξοδα έρευνας 9            (1.671.402)              (874.633)            (1.671.402)              (874.633)

Έξοδα διάθεσης 9            (2.399.073)            (1.255.418)            (2.399.073)            (1.255.418)

Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης 6             1.300.827           22.830.291             1.281.748           22.830.291 

Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις                          -                 75.767                          -                 75.767 

Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης 10            (7.349.931)            (6.191.882)            (7.349.931)            (6.191.882)

Εξοδα παραγωγής μη κοστολογηθέντα 9          (14.862.730)            (7.777.563)          (14.862.730)            (7.777.563)

Επενδυτικό αποτέλεσμα 11            (4.786.952)                          -            (4.786.952)                          - 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 12             5.717.709             7.848.095             5.717.709             7.848.095 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 12          (11.511.367)          (13.121.156)          (11.510.314)          (13.121.156)

Ζημίες προ φόρων       (33.942.475)            (147.693)       (33.864.496)            (147.693)

Φόρος εισοδήματος 13                239.848                          -                          -                          - 

Καθαρές ζημίες μετά φόρων (Α)       (33.702.627)            (147.693)       (33.864.496)            (147.693)

Λοιπά συνολικά έσοδα που δεν πρόκειται να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα 

κατά την επόμενη περίοδο:

Αναπροσαρμογή κέρδους/(ζημίας) στα προγράμματα παροχών              (365.395)                     (976)              (365.395)                     (976)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)            (365.395)                    (976)            (365.395)                    (976)

Το συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδίδονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (34.079.725)         (148.669)             (34.229.891)         (148.669)             

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 11.703                -                        -                        -                        

      (34.068.022)            (148.669)       (34.229.891)            (148.669)

Κέρδη ανά μετοχή (βασικά και απομειωμένα) (0,0385)               (0,0002)               (0,0391)               (0,0002)               

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός) 875.339.131 875.339.131        875.339.131 875.339.131

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (19.136.610)      8.634.103         (19.059.685)      8.634.103         

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  

ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

 

 

 

 

Σημ. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κύκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια στοιχεία 15          142.021.787          150.205.860          142.021.787          150.205.860 

Ασώματα πάγια στοιχεία 16                          -                465.168                          -                465.168 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 17                          -                817.198                817.198                817.198 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 18                564.759                632.220                564.759                632.220 

Επενδύσεις σε ακίνητα 19           36.269.858           29.235.656           28.696.858           29.235.656 

Mακροπρόθεσμες απαιτήσεις 20           69.390.232           63.724.377           69.390.232           63.724.377 

Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού       248.246.636       245.080.480       241.490.834       245.080.480 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 21           68.591.154           74.716.257           68.591.154           74.716.257 

Εμπορικές απαιτήσεις 22           18.954.696           15.661.813           18.954.696           15.661.813 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 23           27.808.464           58.811.536           27.753.630           58.811.536 

Χρηματικά  διαθέσιμα 24             1.032.114             2.240.446             1.016.168             2.240.446 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού       116.386.428       151.430.052       116.315.648       151.430.052 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       364.633.064       396.510.532       357.806.482       396.510.532 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 25       1.461.816.349       1.461.816.349       1.461.816.349       1.461.816.349 

Αποθεματικά 26             1.131.543                288.964                288.964                288.964 

Αποτελέσματα εις νέον     (1.543.248.265)     (1.514.518.201)     (1.548.748.092)     (1.514.518.201)

      (80.300.373)       (52.412.888)       (86.642.779)       (52.412.888)

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές                558.078                          -                          -                          - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων       (79.742.295)       (52.412.888)       (86.642.779)       (52.412.888)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 28          122.912.206          152.375.342          122.912.206          152.375.342 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 29          102.099.205          109.970.840          102.099.205          109.970.840 

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσαντων εργαζομένων 30             4.567.363             4.287.337             4.567.363             4.287.337 

Επιχορηγήσεις 31             8.988.978             9.479.852             8.988.978             9.479.852 

Λοιπές προβλέψεις 32             3.375.483             2.808.215             3.308.215             2.808.215 

Αναβαλλόμενες  φορολογικές υποχρεώσεις 13             1.077.033                          -                          -                          - 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων       243.020.269       278.921.586       241.875.968       278.921.586 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 33           20.611.699           43.664.157           21.836.202           43.664.157 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 28           64.207.769           65.261.537           64.207.769           65.261.537 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 34          116.535.623           61.076.141          116.529.323           61.076.141 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων       201.355.090       170.001.834       202.573.293       170.001.834 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ       364.633.064       396.510.532       357.806.482       396.510.532 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό 

κεφάλαιο         
Αποθεματικά 

Αποτέλεσμα εις 

νέο
Σύνολο

Μη 

Ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2018  1.393.725.424           288.964  (1.514.369.532)    (120.355.144)                  -   (120.355.144)

Ζημίες μετά φόρων                        -                       -              (147.693)           (147.693)                  -          (147.693)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα                        -                       -                     (976)                  (976)                  -                  (976)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου          68.090.925                       -                          -       68.090.925                  -       68.090.925 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2018  1.461.816.349           288.964  (1.514.518.201)      (52.412.888)                  -     (52.412.888)

Ενσωμάτωση ενοποιούμενων θυγατρικών                        -             842.579             5.349.661         6.192.240        546.375         6.738.615 

Ζημίες μετά φόρων                        -                       -          (33.714.330)      (33.714.330)         11.703     (33.702.627)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης                        -                       -              (365.395)           (365.395)                  -          (365.395)

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2019  1.461.816.349        1.131.543  (1.543.248.264)      (80.300.372)      558.077     (79.742.295)

ΕΤΑΙΡΕΙA
Μετοχικό 

κεφάλαιο         
Αποθεματικά 

Αποτέλεσμα εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2018  1.393.725.424           288.964  (1.514.369.532)    (120.355.144)

Ζημίες μετά φόρων                        -                       -              (147.693)           (147.693)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα                        -                       -                     (976)                  (976)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου          68.090.925                       -                          -       68.090.925 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2018  1.461.816.349           288.964  (1.514.518.201)      (52.412.888)

Ζημίες μετά φόρων          (33.864.496)      (33.864.496)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης              (365.395)           (365.395)

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2019  1.461.816.349           288.964  (1.548.748.091)      (86.642.779)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  

ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

 

 
  

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ζημίες πρό φόρων        (33.942.475)          (147.693)        (33.864.496)          (147.693)

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις           4.716.128         3.950.522           4.716.128         3.950.522 

Απόσβεση επιχορηγήσεων             (490.874)          (441.787)             (490.874)          (441.787)

Επενδυτικό αποτέλεσμα           4.786.952                      -           4.786.952                      - 

Χρηματοοικονομικά έσοδα          (5.717.709)       (7.848.095)          (5.717.709)       (7.848.095)

Χρηματοοικονομικά έξοδα          11.511.367       13.121.156          11.510.314       13.121.156 

Προβλέψεις           2.161.842         3.061.278           2.161.842         3.061.278 

Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις             (720.000)          (198.007)             (720.000)          (198.007)

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης      (17.694.768)    11.497.373      (17.617.843)    11.497.373 

(Αύξηση)/Μείωση:

Αποθέματα           6.125.103      (14.134.082)           6.125.103      (14.134.082)

Απαιτήσεις          19.512.750      (28.266.254)          18.217.622      (28.266.254)

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις          21.535.390       24.065.010          22.753.592       24.065.010 

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες       29.478.474     (6.837.953)       29.478.474     (6.837.953)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρή μεταβολή ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων             (186.018)       (1.078.313)             (186.018)       (1.078.313)

Πιστωτικοί Τόκοι                    169               6.151                    169               6.151 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων                        -                      -                      - 

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες           (185.849)     (1.072.162)           (185.849)     (1.072.162)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Αυξηση μετοχικού κεφαλαίου                        -         5.800.000                        -         5.800.000 

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού        (29.463.136)        (29.463.136)

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού          (1.053.768)          (1.053.768)

Καταβολές χρηματοδοτικής μίσθωσης

Μερίσματα                        - 

Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες      (30.516.904)      5.800.000      (30.516.904)      5.800.000 

Καθαρή αύξηση /(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων        (1.224.278)     (2.110.115)        (1.224.278)     (2.110.115)

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους         2.240.446      4.350.561         2.240.446      4.350.561 

Χρηματικά διαθέσιμα από νέα ενοποίηση                15.946                      -                        -                      - 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους         1.032.114      2.240.446         1.016.168      2.240.446 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  

ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

H εταιρεία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Ε.Α.Σ.» ή η «Εταιρεία») 

δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων και 

στην παραγωγή πυρομαχικών. 

  

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομός Αττικής, στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού, Ηλιουπόλεως 111 και 

έχει ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 131982201000. 

 

Η Εταιρεία σε ποσοστό το οποίο ανέρχεται σε 99,94%, ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και ως εκ 

τούτου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429 /2005, σύμφωνα με το οποίο ως «δημόσια 

επιχείρηση» νοείται κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα 

ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της 

χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν. 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

(α) Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους 

και την παραδοχή της συνέχισης δραστηριότητας. 

 

Η προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση 

κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σημείωση 4. 

 

Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές 

εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο 
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συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

 

β. Δομή του Ομίλου 

Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2019 ενσωματώθηκαν 

με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι ακόλουθες εταιρείες: 

 

Εταιρεία  Έδρα Ποσοστό Συμμετοχής 
Σχέση 

Συμμετοχης 

Ελληνικά Αμυντικά 

Συστήματα ΑΒΕΕ 
Αθήνα Μητρική  Μητρική 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αθήνα  Άμεση 

 

 

γ. Λοιπές Πληροφορίες 

Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις 

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων συμφωνούν με εκείνες που ακολουθήθηκαν για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2018 εκτός από την υιοθέτηση νέων προτύπων και διερμηνειών που εφαρμόζονται για τις χρήσεις που 

αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2019.  

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 

προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση 

από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι 

να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει 

εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο 

για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 

μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 

του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 

92,77%



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 37 από 90 

 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για 

κάθε τύπο σύμβασης. Η επίδραση του προτύπου στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν κρίθηκε σημαντική. 

  

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης»  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη 

συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και 

καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην 

εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες 

συμμετοχές τους σε μία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 

καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.  

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»  

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική 

αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 

λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου 

του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.  

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»  

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 

συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 

παροχών.  

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως 

σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 
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ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 

προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην 

επιχείρηση αυτή.  

 

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 

εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

 

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού 

οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το 

στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές  

για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται 

στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου 

είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την 

εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα 

συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να 

λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες 

αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)  «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και 

υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με 

τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά 

μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 

συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. 
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Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις 

διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. 

 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» (εφαρμόζονται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου 

ώστε να παρέχουν διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα 

προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις 

εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισής 

τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες. 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 

βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν 

επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. 

Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του 

ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.1. Καταστατικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της επιχειρήσεις της τηρούν τα λογιστικά βιβλία τους σύμφωνα με τον 

Ελληνικό Εμπορικό Νόμο και την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω 

ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι βασισμένες στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που 

καταρτίζουν οι εταιρείες σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία, επί των οποίων έχουν 

διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α..  

 

2.2. Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 

της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα 

υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και συνολικών εσόδων, καθώς και τη 

γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Όμως, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιμήσεις. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση καθώς και οι τομείς όπου οι 

υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται 

στην παράγραφο "Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις" στη Σημείωση 4. 
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2.3. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 (01/01-

31/12/2019) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 19η Αυγούστου 2020. 

Οι αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε έγκριση από την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1 Βάση ενοποιήσεως 

Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται με την εφαρμογή της μεθόδου απόκτησης. Το κόστος 

της απόκτησης υπολογίζεται ως το σύνολο του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε υπολογιζόμενο 

κατά την ημερομηνία της απόκτησης στην εύλογη αξία και του ποσού των τυχόντων μη ελεγχουσών 

συμμετοχών (δικαιωμάτων μειοψηφίας) στον αποκτώμενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο 

αποκτών υπολογίζει τις μη ελέγχουσες συμμετοχές επί του αποκτώμενου είτε στην εύλογη αξία ή σε 

αναλογία επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου. Τα έξοδα κατά 

την απόκτηση καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ο Όμιλος θα εκτιμήσει τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία και 

τις αναληφθείσες υποχρεώσεις προκειμένου για τη κατάλληλη ταξινόμησή τους και προσδιορισμό τους 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις οικονομικές περιστάσεις και τις σχετικές συνθήκες κατά 

την ημερομηνία απόκτησης.  

 

Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά, ο Όμιλος θα επιμετρήσει εκ νέου τα 

συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο, στην εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία απόκτησης, με τη διαφορά να μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

  

Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που μεταβιβάζεται από τον αποκτώντα θα αναγνωρίζεται στην εύλογη 

αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία του 

ενδεχόμενου ανταλλάγματος, που κρίνεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού, θα 

αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 είτε στα αποτελέσματα είτε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 

Εάν το ενδεχόμενο αντάλλαγμα κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης, δεν θα επιμετράται εκ 

νέου έως ότου ο μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιηθεί στην καθαρή θέση. 

Η υπεραξία αρχικά αποτιμάται στο κόστος ως το υπερβάλλον του ανταλλάγματος που μεταβιβάζεται 

συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως μη ελέγχουσα συμμετοχή επί των καθαρών αναγνωρισμένων 
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περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται και των αναληφθέντων υποχρεώσεων. Εάν το αντάλλαγμα 

είναι χαμηλότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, η 

διαφορά μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

 

Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών απεικονίζεται χωριστά στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης. Κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν απομείωση 

η οποία μειώνει το αρχικό ποσό όπως αυτό απεικονίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης.  

 

Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων απομείωσης (impairment test), το ποσό της 

υπεραξίας κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Κάθε μία από τις μονάδες 

δημιουργίας ταμιακών ροών απεικονίζει τις επενδύσεις του Ομίλου. 

 

Στην περίπτωση που η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία 

απόκτησης μίας εταιρείας είναι μεγαλύτερη από το τίμημα που δόθηκε για την απόκτησή της, τότε 

προκύπτει αρνητική υπεραξία (έσοδο) η οποία καταχωρείται απευθείας ως έσοδο στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος. 

 

3.2 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της εταιρείας, επιμετρώνται με 

χρήση του νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί 

(λειτουργικό νόμισμα). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 

λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας. 

 

3.3 Συναλλαγές και υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα 

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 χρήσεως και κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 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. 
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3.4 Πληροφόρηση ανα τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων του ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. 

Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

  

3.5 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσεως τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες: (α) κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις 

και (β) την τυχόν απομείωση των παγίων. 

 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή 

αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς 

καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για την 

κατά προορισμό χρήση του.  

 

Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα 

προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, 

συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας 

πραγματοποιούνται. 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες 

αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή 

της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά 

κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

 

Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων     14-50 έτη  

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 10-15 έτη 

Μεταφορικά μέσα   5-20 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  5-15 έτη 
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ημερομηνίες αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των 

ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται 

ως έξοδα στ’ αποτελέσματα, όταν δεν υπάρχει αποθεματικό αναπροσαρμοσμένης αξίας. Τα εν λόγω 

πάγια επιμετρούνται σύμφωνα με το μοντέλο αναπροσαρμοσμένης αξίας του ΔΛΠ 16. 

 

 

3.6 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται κατά βάση λογισμικά προγράμματα. Οι άδειες 

λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η 

οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 έτη και για τα εμπορικά σήματα ανέρχεται σε 20 έτη. Δαπάνες που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα τη χρήση κατά την οποία προκύπτουν. 

 

3.7 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις (ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις):   

Οι συμμετοχές της μητρικής Εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεως μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 

3.8 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 

Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες επί των οποίων ο Όμιλος ασκεί σημαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν 

τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν την αναλογία του Ομίλου επί των κερδών και των ζημιών των 

συνδεδεμένων εταιρειών, µε βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης, από την ημερομηνία που ο Όμιλος 

αποκτά τη σημαντική επιρροή μέχρι την ημερομηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Όταν η 

αναλογία του Ομίλου επί των ζημιών της συγγενούς εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη 

λογιστική αξία της επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης μειώνεται στο μηδέν και παύει η 

αναγνώριση περαιτέρω ζημιών, εκτός αν ο Όμιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις της συγγενούς εταιρείας, πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. 

 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Μητρικής 

Εταιρείας αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους μειούμενο με τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

 

3.9 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για 

πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία 

τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα 
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αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό 

μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης 

θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικιοθελώς, μετά 

από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία 

χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο 

τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο 

ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε 

προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το 

περιουσιακό στοιχείο. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία 

ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν 

ξεχωριστά (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 

 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα 

έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει 

μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 

3.10 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από την είσπραξη ενοικίων 

και την αύξηση της εμπορικής αξίας αυτών. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα χρησιμοποιούνται προς 

εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και για διοικητικούς σκοπούς.  

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους, η οποία ισούται με την τρέχουσα τιμή τους η οποία προσδιορίζεται από 

ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων. Μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδύσεων 

σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

3.11 Αποθέματα 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους 

κτήσεως ή παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα κόστη αγοράς, μετατροπής καθώς και τις δαπάνες 

που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. 

Το κόστος αγοράς περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους 

(εκτός εκείνων που η επιχείρηση μπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), 

καθώς και μεταφορικά, έξοδα παράδοσης και τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εμπορικές εκπτώσεις, 

μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς. 
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Το κόστος μετατροπής των αποθεμάτων περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τις 

μονάδες παραγωγής, όπως είναι τα άμεσα εργατικά. Επίσης, περιλαμβάνει ένα συστηματικό 

επιμερισμό των σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγματοποιούνται κατά 

τη μετατροπή των υλών σε έτοιμα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες 

παραγωγής που παραμένουν σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η 

απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών κτιρίων και εξοπλισμού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης 

και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες 

παραγωγής που μεταβάλλονται άμεσα η σχεδόν άμεσα, ανάλογα με τον όγκο της παραγωγής, όπως 

είναι οι έμμεσες ύλες και η έμμεση εργασία. Ο επιμερισμός των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής 

στο κόστος μεταποίησης βασίζεται στην κανονική δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. 

Κανονική δυναμικότητα είναι η αναμενόμενη να επιτευχθεί παραγωγή κατά μέσο όρο στην διάρκεια 

ενός αριθμού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη των απωλειών 

δυναμικότητας λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης. Το πραγματικό επίπεδο παραγωγής μπορεί 

να χρησιμοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναμικότητα. 

Οι λοιπές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των αποθεμάτων μόνο στην έκταση που 

πραγματοποιούνται για να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού. 

Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων σχηματίζονται εφόσον κρίνεται απαραίτητο και 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

 

3.12 Χρηματοοικονομικά μέσα – αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση: 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν 

συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα. 

 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου κατατάσσονται κατά την αρχική αναγνώριση, 

ως μεταγενέστερα επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου και του επιχειρηματικού μοντέλου Ομίλου για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων. Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν ένα σημαντικό 

σκέλος χρηματοδότησης ή για τις οποίες ο Όμιλος έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση, ο Όμιλος αρχικά 

επιμετράει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του πλέον, στην περίπτωση 
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ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν επιμετράτε στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Οι εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν ένα 

σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης ή για τις οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση, 

επιμετρούνται στην τιμή συναλλαγής όπως προσδιορίζεται από το ΔΠΧΑ 15.  

 

Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να καταταχθεί και να επιμετρηθεί στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων πρέπει οι συμβατικοί 

όροι που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, να δημιουργούν σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί 

του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. H αξιολόγηση αυτή η οποία αναφέρεται σαν δοκιμή 

«αποκλειστικών πληρωμών κεφαλαίου και τόκων» εκτελείται σε επίπεδο μεμονωμένου 

χρηματοοικονομικού μέσου. 

 

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να δημιουργήσουν ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο 

καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές θα προκύψουν από την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών, 

την πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. 

Οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση 

περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην 

αγορά (συνήθεις συναλλαγές) αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής, δηλαδή την 

ημερομηνία κατά την οποία  ο Ομιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 

 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Για σκοπούς επιμέτρησης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μετά την αρχική 

αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις 

κατηγορίες: 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι) 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εσόδων με ανακατάταξη των σωρευτικών κερδών και ζημιών (χρεωστικοί τίτλοι) 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων χωρίς ανακατάταξη των σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την παύση 

αναγνώρισης (συμμετοχικοί τίτλοι) 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι) 

Αυτή η κατηγορία είναι η πιο συνηθισμένη στον Ομιλο. Ο Όμιλος επιμετρά τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

• το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με 

σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών 

 

Και 

• βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, 

δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε 

αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος μεταγενέστερα από την αρχική 

αναγνώριση επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 

και υπόκεινται σε απομείωση. Κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος όταν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται 

ή απομειώνεται. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος του Ομίλου περιλαμβάνουν τις 

εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις. 

 

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

Ο Όμιλος παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

• εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου 

ή 

• μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους όρους 

για διαγραφή. 

 

Ο Όμιλος μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν: 

• μεταβιβάζει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου 

 

ή 
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• διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου, αλλά αναλαμβάνει συμβατική δέσμευση να καταβάλλει τις ταμιακές ροές σε 

έναν ή περισσότερους παραλήπτες, βάσει συμφωνίας. 

 

Όταν ο Όμιλος μεταβιβάσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αξιολογεί την έκταση κατά 

την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου. 

Στην περίπτωση αυτή: 

• αν ο Όμιλος μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, παύει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο και αναγνωρίζει διακεκριμένα ως περιουσιακά στοιχεία ή δεσμεύσεις κάθε 

δικαίωμα και δέσμευση που δημιουργήθηκε ή διατηρήθηκε κατά τη μεταβίβαση. 

• αν ο Όμιλος διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, συνεχίζει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο. 

• αν ο Όμιλος ούτε μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 

της κυριότητας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, προσδιορίζει αν έχουν διατηρήσει 

τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.  

 

Στην περίπτωση αυτή: 

 

(i) αν ο Όμιλος δεν έχει διατηρήσει τον έλεγχο, παύει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο και αναγνωρίζει διακεκριμένα ως περιουσιακά στοιχεία ή δεσμεύσεις όλα τα 

δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν στο πλαίσιο της μεταβίβασης. 

 

(ii) αν ο Όμιλος έχει διατηρήσει τον έλεγχο, συνεχίζει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό που συνεχίζει η ανάμειξή του στο χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο. 

 

Απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Ο Ομιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημίας έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν κατέχονται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ως πιστωτική ζημία νοείται η παρούσα 

αξία της διαφοράς μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών που οφείλονται στον Ομιλο με βάση τη 

σύμβαση και των ταμειακών ροών που η οικονομική οντότητα αναμένει να εισπράξει. Οι αναμενόμενες 

ταμειακές ροές που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν ταμειακές ροές από την πώληση 

διακρατούμενων εξασφαλίσεων ή άλλων πιστωτικών ενισχύσεων που εμπεριέχονται στους 

συμβατικούς όρους. 
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Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του 

προτύπου και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται με βάση τις ζημιές των 

επόμενων 12 μηνών. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών είναι ένα μέρος των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, που προκύπτει από τη πιθανότητα αθέτησης πληρωμής ενός στοιχείου εντός των επόμενων 

12 μηνών από την ημέρα αναφοράς. Πάντως, όταν υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού 

κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη απομείωσης θα βασίζεται στις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου. Ο Ομιλος προκειμένου να καθορίσει τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για κάθε μεμονωμένο υπόλοιπο εμπορικών απαιτήσεων, εξέτασε τον 

κίνδυνο αθέτησης, τις ληξιπρόθεσμες ημέρες και τις ιστορικές ζημίες προσαρμοσμένες ώστε να 

αντανακλούν τις τρέχουσες και μελλοντικές πληροφορίες ανά οφειλέτη. 

 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ο Όμιλος αξιολογεί κατά πόσον ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. Ο 

Όμιλος έχει ένα μαχητό τεκμήριο και θεωρεί ότι υφίσταται αθέτηση  αφού ένα χρηματοοικονομικό 

μέσο εμφανίσει καθυστέρηση πέραν της πιστωτικής πολιτικής που ακολουθείται, εκτός αν ο Ομιλος 

έχει λογικές και βάσιμες πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει ότι ένα κριτήριο αθέτησης που 

καθορίζει μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι καταλληλότερο. Ο ορισμός της αθέτησης που 

χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς εφαρμόζεται με συνέπεια από τον Ομιλο για όλα τα 

χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός εάν προκύψουν πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι ένας 

διαφορετικός ορισμός της αθέτησης είναι καταλληλότερος για ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό 

μέσο. Ο Όμιλος διαγράφει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν δεν έχει εύλογες 

προσδοκίες ανάκτησης των συμβατικών ταμειακών ροών επί του συνόλου ή μέρους 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.13 Χρηματικά Διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τις καταθέσεις όψεως και καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. 

Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της 

Κατάστασης Ταμειακών Ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων. 

 

3.14 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα αποδοτέο 

στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. Κατά την 
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απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, 

απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

3.15 Αποθεματικά 

Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται να σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον των 

ετησίων καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε τακτικό 

αποθεματικό, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο 

με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας.   

Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά περιλαμβάνουν έσοδα, τα οποία είτε είναι 

αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί στην πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο 

υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία μπορούν να σχηματιστούν αντίστοιχα 

αφορολόγητα αποθεματικά. Με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό 

εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί προς μετόχους. 

Τα ειδικά αποθεματικά έχουν σχηματιστεί με βάση τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. 

 

3.16 Δάνεια 

Τα δάνεια επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος 

με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Η ταξινόμηση σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωμή μέρους ή του 

συνόλου στους επόμενους δώδεκα μήνες ή αργότερα από την ημερομηνία αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

3.17 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

       Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν δάνεια, εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις. 

 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος 

συναλλαγών, στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων. 

 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία 

άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης 

υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως 
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αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις 

αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα δάνεια χωρίζονται σε μακροπρόθεσμα, αν λήγουν σε περισσότερο από ένα έτος και σε 

βραχυπρόθεσμα αν λήγουν σε ένα έτος ή λιγότερο. 

 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται 

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα 

αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό 

στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται 

από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 

και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου. 

 

3.18 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Ο Όμιλος διαγράφει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της όταν, και μόνον όταν, εξοφλείται, δηλαδή, όταν η υποχρέωση που 

καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή, 

αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές 

στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και 

αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος. 

 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή ενός τμήματος μίας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα άλλο μέρος και της 

ανταλλαγής που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαζόμενων εκτός μετρητών 

περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος. 

 

3.19 Μισθώσεις 

Μέχρι το 2018, οι μισθώσεις ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές ή ως λειτουργικές  μισθώσεις. Οι 

πληρωμές των λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα που λαμβάνει ο μισθωτής) 

χρεώνονταν στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία 

που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Κάθε καταβολή μισθώματος κατανέμεται 

μεταξύ της υποχρέωσης μίσθωσης και του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι τόκοι επί της υποχρέωσης 



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 52 από 90 

 

από τη μίσθωση για κάθε περίοδο της διάρκειας της μίσθωσης ισούνται με το ποσό που προκύπτει από 

την εφαρμογή ενός σταθερού περιοδικού επιτοκίου επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης 

από τη μίσθωση. Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού αποσβένεται στη 

μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσης με τη σταθερή 

μέθοδο. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αρχικά αποτιμώνται 

βάσει της παρούσας αξίας. Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των 

ακόλουθων μισθωμάτων: 

 

 τα σταθερά μισθώματα (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσία» σταθερών πληρωμών) 

 τα μεταβλητά μισθώματα, που εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά 

επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής 

περιόδου 

 τα ποσά που αναμένονται να καταβληθούν βάσει εγγυημένων υπολειμματικών αξιών 

 η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα 

εξασκήσει αυτό το δικαίωμα, και 

 την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει 

την άσκηση  δικαιώματος της Εταιρείας για καταγγελία της μίσθωσης. 

 

Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό το 

επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του 

μισθωτή (“incremental borrowing rate”), δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν ο μισθωτής 

για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας με το 

μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, για παρόμοια χρονική περίοδο, με παρόμοιες εξασφαλίσεις και σε 

παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. 

 

Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το χρηματοοικονομικό 

κόστος τους και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Η υποχρέωση μίσθωσης 

επανεπιμετράται για να αποτυπώσει τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης. 

 

Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από:  

 

 το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης 

 τυχόν μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου 

ή πριν από αυτήν, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί  

 τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής και 
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 εκτίμηση του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο μισθωτής προκειμένου να 

αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει τον 

χώρο όπου έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση 

στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης, εκτός εάν το εν λόγω 

κόστος συνεπάγεται την παραγωγή αποθεμάτων. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

επιβαρυνθεί με το εν λόγω κόστος είτε κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε 

λόγω χρήσης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και στη 

συνέχεια μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και της απομείωσης. Τέλος, 

προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης μίσθωσης. Όταν τα 

δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού πληρούν τον ορισμό των επενδυτικών ακινήτων, 

υπολογίζονται αρχικά στο κόστος τους και στη συνέχεια στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τη 

λογιστική πολιτική της Εταιρείας. 

 

Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

3.20 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Η εταιρεία  με βάση σχετικά έγγραφα της ΕΛΣΤΑΤ  έχει  ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης, με συνέπεια να  φορολογείται για τα εισοδήματα από κεφάλαιο και υπεραξία από 

μεταβίβαση κεφαλαίου (άρθρο 46 του Ν.4172/13). 

Η εταιρία λόγω εφαρμογής του ανωτέρω φορολογικού καθεστώτος δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις καθόσον δεν προβλέπεται, δεδομένων των σημαντικών 

φορολογικών ζημιών, καταβολή ή ανάκτηση φόρου εισοδήματος  στο εγγύς μέλλον. 

 

Για τη θυγατρική εταιρεία ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των 

σχετικών κονδυλίων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με 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 βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
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Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές διαφορές προσδιορίζονται και 

εμφανίζονται είτε ως (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει 

διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να 

αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα 

υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 

χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί 

από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, 

ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 

3.21 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για την μελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και 

απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, 

κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα του 

αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο 

προεξόφλησης είναι ίσο την απόδοση, κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και 

καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων 

υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου 

συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και 

αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη 

προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα 

οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν.  
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3.22 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα  

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που 

αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ε.Φ.Κ.Α), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές 

παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο 

ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση 

το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την 

πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.  

 

3.23 Προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων και τα 

ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία Οικονομικών Καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία 

της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις 

προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της 

χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις 

αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, 

τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα 

μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

3.24 Αναγνώριση εσόδων 

Από την 1/1/2018 ο Όμιλος ξεκίνησε την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από 

Συμβάσεις με Πελάτες» χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας την 

σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

ημερομηνία αυτή (1/1/2018). 

Η εφαρμογή του νέου Προτύπου δεν είχε επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 

1/1/2018, ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν αναπροσαρμογές στα υπόλοιπα έναρξης της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2017. 

 

Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, το 

νέο Πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα ακόλουθα στάδια: 

1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη. 

2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης. 
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3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 

4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται. 

 

Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο ο Όμιλος αναμένει 

να έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν 

πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, 

λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν 

πελάτη) είτε με την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση 

υπηρεσιών σε έναν πελάτη). 

Αναγνωρίζεται μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες (προπληρωμές) 

τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης και όταν 

διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την 

εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. 

Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το έσοδο 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. 

 

Αναγνωρίζεται μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ όρων δικαίωμα να λάβει το τίμημα 

για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, αναγνωρίζει 

ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης 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. 

 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του 

αρχικού ποσού και του ισχύον επιτοκίου έως τη λήξη. Όταν καθορίζεται τέτοια έσοδα θα είναι 

πληρωτέα στον Ομιλο 

 

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

 

3.25 Επιχορηγήσεις 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 

α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί 

με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα 
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έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία 

επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως έσοδα επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα 

έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

 

3.26 Έξοδα 

 

3.26.1 Αρχή του δεδουλευμένου 

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

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα χρήσης ως έξοδα, 

κατά τον χρόνο χρήσεως του μίσθιου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

3.26.2 Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων 

δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.27 Κέρδη ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης με το μέσο 

σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 

περιόδου. 

 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις: 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις προκειμένου να εφαρμόσει τις 

καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι 

εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και 

βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών 

συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε 

δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν ως κάτωθι: 

 

4.1.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική 

επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις, ακολουθώντας την 

αναμενόμενη προσέγγιση των πιστωτικών ζημιών. Το αναμενόμενο ποσοστό ζημιών εκτιμάται βάσει 

ιστορικών ζημιών που έχουν προσαρμοστεί για να αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες και μελλοντικές 
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πληροφορίες. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών 

ταμειακών ροών που οφείλονται και όλων των ταμειακών ροών που αναμένεται να λάβει ο Όμιλος, 

λαμβανομένου υπόψη των δεδομένων της νομικής της υπηρεσίας. Για την πρόβλεψη των επίδικων 

υποθέσεων, η Διοίκηση αξιολογεί την πιθανότητα αρνητικής έκβασης, καθώς και τα ποσά πιθανής 

καταβολής για τη διευθέτησή τους. Επίσης η διοίκηση έχει καταρτίσει παραδοχές για τον υπολογισμό 

προβλέψεων με βάση το ΔΠΧΑ 9 και της ενηλικίωσης των υπολοίπων των μη επισφαλών απαιτήσεων. 

 

4.2.Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η μητρική εταιρία φορολογείται με βάση το άρθρο 46 του 

Ν.4172/13 για τα εισοδήματα από κεφάλαιο και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου, καθώς είναι 

ενταγμένη στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης  όπως προαναφέρεται στην παρ. 2.15. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι δε θα πρέπει να αναγνωρίσει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, 

καθόσον δεν προβλέπεται, δεδομένων των σημαντικών φορολογικών ζημιών, καταβολή ή ανάκτηση 

φόρου εισοδήματος. 

Για τη θυγατρική εταιρεία η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάσει το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με 

εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα 

φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών 

ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά 

τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

4.3.Ωφέλιμη Ζωή ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων: Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ αποτιμά τα ενσώματα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία (γήπεδα,  κτίρια και μηχανήματα) σε αναπροσαρμοσμένες αξίες 

(εκτιμώμενες εύλογες αξίες) όπως αυτές υπολογίζονται από εταιρεία ανεξάρτητων εκτιμητών 

διενεργούμενες περιοδικά κάθε 2 έως 4 έτη.  Η τελευταία εκτίμηση έγινε τον Δεκέμβριο του 2019 και 

οι αξίες των αντίστοιχων παγίων προσαρμόστηκαν με ημερομηνία 31.12.2019.  

Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί όπως 

η Διοίκηση προβεί σε παραδοχές και κρίσεις αναφορικά με την κυριότητα, την αξία εν χρήσει, καθώς 

και την ύπαρξη τυχόν οικονομικής, λειτουργικής και φυσιολογικής απαξίωσης των ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την 

ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων. 

 

4.4.Απομείωση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία 

ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

λογιστική αξία αυτών μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η 

Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής 

ροής και να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία 

των μελλοντικών ταμειακών ροών. 
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4.5.Απομείωση συμμετοχών: Η μητρική Εταιρία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζει την ύπαρξη 

ή  μη ενδείξεων απομείωσης των επενδύσεων σε θυγατρικές. Ο προσδιορισμός ύπαρξης ενδείξεων 

απομείωσης απαιτεί από τη Διοίκηση να προβεί σε κρίσεις αναφορικά με εξωτερικούς και εσωτερικούς 

παράγοντες καθώς και τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την ανακτησιμότητα των εν λόγω 

περιουσιακών στοιχείων. Εφόσον αξιολογηθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης η Εταιρία προβαίνει 

σε υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού. Ο προσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού απαιτεί την 

διενέργεια εκτιμήσεων αναφορικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές που σχετίζονται με την επένδυση, 

τα επιχειρηματικά σχέδια των εν λόγω επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του προεξοφλητικού 

επιτοκίου και των ρυθμών ανάπτυξης. 

 

4.6.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις - Προβλέψεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εκκρεμείς 

δικαστικές υποθέσεις και τις οικονομικές επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν στις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις με βάση τις εκτιμήσεις των Νομικών Συμβούλων και σχηματίζει πρόβλεψη για την πιθανή 

επιβάρυνση της από δικαστικές αποφάσεις. 

 

4.7.Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Τα ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με την ακολουθούμενη λογιστική 

αρχή, με βάση αναλογιστική μελέτη από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της 

προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Η τελευταία μελέτη για την 

επιμέτρηση της υποχρέωσης έχει γίνει για τη χρήση 2019 και επιμετρά το ποσό των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις 31.12.2019. 

 

4.8 Μισθώσεις: Ο Όμιλος διενεργεί εκτιμήσεις προκειμένου για τα στοιχεία που καθορίζουν μία 

μίσθωση καθώς και για το κατάλληλο διαφορικό επιτόκιο (“incremental borrowing cost”) που 

χρησιμοποίησε. Επιπλέον η Εταιρεία προέβη σε εκτιμήσεις προκειμένου να καθορίσει τη διάρκεια της 

σύμβασης μίσθωσης που περιέχει δικαίωμα ανανέωσης. Η αξιολόγηση της Εταιρείας, σχετικά με τη 

βεβαιότητά της να ασκήσει τέτοιους όρους ανανέωσης, καθορίζει τη διάρκεια των μισθώσεων και 

συνεπώς επηρεάζει σημαντικά το ποσό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων χρήσης που 

αναγνωρίζονται. 

 

4.9 Συνενώσεις επιχειρήσεων. Κατά την απόκτηση μιας Εταιρείας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

πραγματοποιείται ο προσδιορισμός  της εύλογης  αξίας και τη ωφέλιμης διάρκειας ζωής των 

αποκτηθέντων ενσώματων και ασωμάτων περιουσιακών στοιχείων, όπου απαιτείται η χρήση 

εκτιμήσεων. Μελλοντικά γεγονότα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές στις παραδοχές που 

χρησιμοποιήθηκαν από τον Όμιλο, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στα αποτελέσματα και 

στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου.  Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της περιόδου επιμέτρησης (μέχρι 
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ένα έτος από την ημερομηνία απόκτησης), ο Όμιλος προσαρμόζει αναδρομικά τα προσωρινά ποσά που 

αναγνωρίστηκαν κατά την ημερομηνία απόκτησης ώστε να αντικατοπτρίζουν νέες πληροφορίες που 

ελήφθησαν για γεγονότα και συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία απόκτησης και, εάν ήταν 

γνωστά, θα είχαν επηρεάσει την επιμέτρηση των ποσών που αναγνωρίστηκαν από εκείνη την 

ημερομηνία. 

 

4.10 Συνέχιση δραστηριότητας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με 

βάση την αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης (going concern). Η αρχή αυτή στηρίζεται στην 

παραδοχή ότι η Εταιρία θα έχει στη διάθεσή της, τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  

Το σύνολο της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 του Ν4548/2018 και σύγκλησης ΓΣ με θέμα τη λύση της 

εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

Επιπρόσθετα, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 παραμένει αρνητικό 

καθώς οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού της. Τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία 

ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Η παραδοχή της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας βασίζεται στην μέχρι 

τώρα τακτική του μετόχου για στήριξη της εταιρείας με παραγγελίες, χρηματοδότηση, ανάληψη 

εγγυημένων δανείων και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου καθώς και στο γεγονός ότι η υλοποίηση των 

ανεκτέλεστων συμβάσεων οι οποίες ανέρχονται σε €69,8, η σύναψη νέων με διεθνείς αγορές και η  

μελλοντική ενίσχυση μέσω νέων παραγγελιών από το ΥΠΕΘΑ. Επιπρόσθετα, είναι δεδομένη  η 

προσπάθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών για να 

υποστηρίξουν περαιτέρω  την επιχείρηση να συνεχίσει τη λειτουργία της μέσω: 

• της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με ποσά που προέρχονται από καταπτώσεις 

εγγυήσεων (ληξιπρόθεσμων) δανείων 

• της χρηματοδότησης της με μετρητά (μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου) για τη 

κάλυψη των παραγωγικών της αναγκών (χρηματοδότηση του προγράμματος προμηθειών της) και την 

εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της .  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Διοίκηση της εταιρείας βελτιστοποιώντας σειρά από διαδικασίες τόσο στο 

επίπεδο της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης όσο και σε επίπεδο συντονισμού της  

Διοικητικής λειτουργίας, σημείωσε αξιόλογο αποτέλεσμα με σημαντική αύξηση των πωλήσεων 

(τιμολογήσεων).  
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5. ΕΣΟΔΑ 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής: 

 

 

              

Από το σύνολο των πωλήσεων, ποσό  € 3,85 εκ. αφορά εξαγωγές.  Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των 

συμβάσεων της χρήσης 2019 ανέρχεται σε € 69 εκ. περίπου.      

  

6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης της εταιρείας στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Τα έσοδα από δικαστική υπόθεση αφορούν την απαλλαγή της εταιρείας από φόρο και τέλος 

χαρτοσήμου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παλαιότερης χρήσης (2014). 

Οι αναλογούσες επιχορηγήσεις αφορούν επιχορηγήσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας 

σε προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού και εξόφληση των οφειλών της ΔΕΗ μέχρι την 31/12/17 

. 

 

 

 

 

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 595.189              20.301               595.189              20.301              

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 19.633.819          10.311.962         19.633.819          10.311.962        

Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 7.458.457           1.935.222           7.458.457           1.935.222          

Έσοδα από υπηρεσίες 2.836.940           1.126.324           2.836.940           1.126.324          

Σύνολο 30.524.405       13.393.810      30.524.405       13.393.810     

Όμιλος Εταιρεία

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Έσοδα από ενοίκια κτιρίων 20.039            960                 960                 960                 

Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις 

επιχορηγήσεων 
490.874           441.787           490.874           441.787           

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 69.812            -                     69.812            -                     

Εσοδα από δικαστική υπόθεση 720.000           -                     720.000           -                     

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 102                 17.172            102                 17.172            

Ειδικές Επιχορηγήσεις -                     19.506.557      -                     19.506.557      

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης -                     2.863.815        -                     2.863.815        

Σύνολο 1.300.827     22.830.291   1.281.748     22.830.291   

Όμιλος Εταιρεία
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7. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Το κόστος μισθοδοσίας στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Στις αμοιβές προσωπικού περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν την χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος 

του Ν 4024/11 άρθρο 15, με βάση σχετικές (ανά μήνα) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

8. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Οι αποσβέσεις στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Οι απομειώσεις αφορούν διαγραφές  άυλων στοιχείων και απομειώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 

με βάση την έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Μισθοί και ημερομίσθια 10.593.100          10.745.351          10.593.100          10.745.351          

Ασφαλιστικές εισφορές 2.827.412           2.889.670           2.827.412           2.889.670           

Λοιπές παροχές 79.005                85.119                79.005                85.119                

Πρόβλεψη αποζημίωσης 5.611                  74.565                5.611                  74.565                

Σύνολο 13.505.128       13.794.705       13.505.128       13.794.705       

Όμιλος Εταιρεία

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Αποσβέσεις κτιρίων 1.060.168             1.060.168             1.060.168             1.060.168             

Αποσβέσεις μηχανημάτων 2.380.142             2.665.550             2.380.142             2.665.550             

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 27.443                  33.027                  27.443                  33.027                  

Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 102.212                113.305                102.212                113.305                

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων 134.985                78.472                  134.985                78.472                  

Απομειώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 549.052                -                          549.052                -                          

Απομειώσεις ασώματων ακινητοποιήσεων 462.126                -                          462.126                -                          

Σύνολο 4.716.128           3.950.522           4.716.128           3.950.522           

Όμιλος Εταιρεία
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9. ΕΞΟΔΑ 

Οι λογαριασμοί εξόδων έχουν μερισθεί στο κόστος πωλήσεων, στη λειτουργία διάθεσης και στη 

λειτουργία διοίκησης στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελεσμάτων ως εξής: 

 

 

 

Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 

 

 

 

 

10. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 13.505.128          13.794.705          13.505.128          13.794.705          

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.441.698            4.235.008            4.401.043            4.235.008            

Παροχές τρίτων 1.646.722            1.654.566            1.646.617            1.654.566            

Φόροι - τέλη 5.609.788            4.597.416            5.607.881            4.597.416            

Αποσβέσεις 4.716.128            3.950.522            4.716.128            3.950.522            

Διάφορα έξοδα 1.104.379            1.462.326            1.051.041            1.462.326            

Πρόβλεψεις -                         12.696                 -                         12.696                 

Ιδιοπαραγωγή (6.349.874)           (19.891.513)         (6.349.874)           (19.891.513)         

Κόστος εμπορευμάτων 23.163.196          15.166.890          23.163.196          15.166.890          

Σύνολο 47.837.165        24.982.617        47.741.161        24.982.617        

Όμιλος Εταιρεία

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Κόστος πωλήσεων            10.994.966             5.753.589            10.994.966             5.753.589 

Έξοδα διοίκησης            17.908.995             9.321.414            17.812.991             9.321.414 

Έξοδα διάθεσης             2.399.073             1.255.418             2.399.073             1.255.418 

Εξοδα έρευνας             1.671.402                874.633             1.671.402                874.633 

Εξοδα παραγωγής μη κοστολογηθέντα            14.862.730             7.777.563            14.862.730             7.777.563 

Σύνολο         47.837.165         24.982.617         47.741.161         24.982.617 

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.506.451        2.424.443        4.506.451        2.424.443        

Έκτακτες ζημίες -                     18.167            -                     18.167            

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.785.700        49.647            1.785.700        49.647            

Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων -                     720.000           -                     720.000           

Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες 490.318           2.555.625        490.318           2.555.625        

Προβλέψεις για δικαστικές υποθεσεις 500.000           -                     500.000           -                     

Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών 67.462            -                     67.462            -                     

Δαπάνες αποκατάστασης ακινήτου Ελευσίνας -                     420.000           -                     420.000           

Λοιπά έξοδα -                     4.000              -                     4.000              

Σύνολο 7.349.931     6.191.882     7.349.931     6.191.882     

Όμιλος Εταιρεία
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Στα έξοδα προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνεται ποσό € 1.098.452 που αφορά πρόστιμα και 

προσαυξήσεις από φορολογικές παραβάσεις.  

Στα έκτακτα και ανόργανα έξοδα περιλαμβάνεται ποσό € 4.051.514 που αφορά πρόστιμα και 

προσαυξήσεις καθώς και € 307.293 που αφορά ποινικές ρήτρες από καταπτώσεις εγγυητικών. 

 

11. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Το Επενδυτικό αποτέλεσμα στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Η  ζημιά από αποτίμηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων προέρχεται από την έκθεση εκτίμησης 

ανεξάρτητου εκτιμητή  της αξίας των ενσώματων παγίων στοιχείων μεταξύ των χρήσεων  2017 έως  και 

2019.  

  

 

12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 

Το κόστος χρηματοδότησης της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

 

Επεξήγηση των ποσών γίνεται στα αντίστοιχα κονδύλια Ενεργητικού και Παθητικού  

 

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Ζημία από αποτίμηση ενσώματων παγίων σε ευλογες αξίες 7.045.959        -                     7.045.959        -                     

Ζημιές Επενδυτικών Ακινήτων 538.798           -                     538.798           -                     

Κέρδη από αποτίμηση ενσώματων παγίων σε ευλογες αξίες (2.797.805)       -                     (2.797.805)       -                     

Σύνολο 4.786.952     -                     4.786.952     -                     

Όμιλος Εταιρεία

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (9.926.040)          (12.995.012)         (9.926.040)          (12.995.012)         

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών (209.210)             (69.034)               (209.210)             (69.034)               

Τόκοι & έξοδα είσπραξης απαιτήσεων με factoring (766.474)             -                        (766.474)             -                        

Λοιπά συναφή χρημ/κα έξοδα (8.872)                (5.684)                (7.818)                (5.684)                

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξοφλησης ΕΛΠΕ (543.194)             -                        (543.194)             -                        

Χρηματοοικονομικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού (57.577)               (51.426)               (57.577)               (51.426)               

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (11.511.367)      (13.121.156)      (11.510.314)      (13.121.156)      

Πιστωτικοί τόκοι 169                    6.151                  169                    6.151                  

Κέρδη από αποτίμηση απαίτησης Ιράκ 5.717.540           7.841.944           5.717.540           7.841.944           

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 5.717.709         7.848.095         5.717.709         7.848.095         

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (5.793.658)        (5.273.061)        (5.792.605)        (5.273.061)        

Όμιλος Εταιρεία
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13. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Όπως αναφέρεται και στην σημείωση 3.20 των οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία  με βάση σχετικά 

έγγραφα της ΕΛΣΤΑΤ  έχει  ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με συνέπεια να  

φορολογείται για τα εισοδήματα από κεφάλαιο και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου (άρθρο 46 του 

Ν.4172/13). 

Λόγω εφαρμογής του ανωτέρω φορολογικού καθεστώτος και των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών 

για τη χρήση 2019 (όπως και για την χρήση 2018)  δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος. 

Για τη θυγατρική εταιρεία ο ισχύον φορολογικός συντελεστής για την χρήση 2018 ήταν 29%. Με το άρθρο 

22 του ν. 4646/2019 τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 για τη μείωση 

του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την εν λόγω 

διάταξη, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής ο συντελεστής φορολογίας των 

κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα μειώνεται από είκοσι εννέα (29%) σε είκοσι τέσσερα τοις 

εκατό (24%). 

 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και του 

ποσού των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού 

συντελεστή στα κέρδη / (ζημίες) προ φόρων συνοψίζεται στα εξής: 

 

 

 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι 

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος -                        -                        -                        -                        

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 239.848              -                        -                        -                        

Φόροι προηγούμενων χρήσεων -                        -                        -                        -                        

Σύνολο 239.848            -                        -                        -                        

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος (33.942.475)      (147.693)           (33.864.496)      (147.693)           

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή 
8.146.194           42.831                8.127.479           42.831                

Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και εξόδων 

που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
(7.906.346)          (42.831)               (8.127.479)          (42.831)               

Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων -                        -                        -                        -                        

Επίδραση αντιλογισμού / δημιουργίας προσωρινών διαφορών -                        -                        -                        -                        

Επίδραση από αλλαγή φορολογικών συντελεστών -                        -                        -                        -                        

Φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος
239.848            -                        -                        -                        

Όμιλος Εταιρεία
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ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές 

αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία 

θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που 

αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των 

κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης:  

Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης 

που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν 

«Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και το άρθρο 65Α 

του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο 

Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης 

του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρία «Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στην συνέχεια την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Από τη χρήση 2016 και μετά η έκδοση του «Ετήσιου Πιστοποιητικού» είναι προαιρετική. Η φορολογική 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε φορολογικό έλεγχο εντός του θεσπισθέντος πλαισίου όπως 

αυτό ορίζεται στο άρθρο 36 του Ν.4174/2013. 

 

Για τη Μητρική Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011 – 2015 διενεργήθηκε από τους 

Νόμιμους Ελεγκτές τους. Από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, δεν προέκυψαν σημαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Με το άρθρο 56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 1.1.2016 

η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού καθίσταται προαιρετική. Για τις χρήσεις 2016 ως και 2019 η 

εταιρεία έχει επιλέξει τη μη υπαγωγή της στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 

Στη χρήση 2018 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος της χρήσεως 2014 από τις φορολογικές αρχές και 

με βάση την «Οριστική πράξη προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου» της 14/02/2019 προέκυψε 

επιβάρυνση ποσού € 720.540. Η εταιρεία στη χρήση 2018 διενέργησε πρόβλεψη € 720.000 για την 

επιβάρυνση αυτή. Η εταιρεία κατέθεσε για την προαναφερόμενη πράξη  προσφυγή (αρ. πρωτ. 

5739/20-03-2019). Η εταιρεία απαλλάχτηκε από καταβολή χαρτοσήμου για τις αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου  της χρήσης. Σημειώνουμε ότι λόγω της επωφελούς για την εταιρεία έκβασης της 

φορολογικής διαφοράς, η σχετική πρόβλεψη που διενεργήθηκε στην προηγούμενη χρήση έχει 

αντιλογισθεί.  

 

Για την Θυγατρική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο φορολογικός έλεγχος για τις 

χρήσεις 2014-2018 διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές της. Από την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου, δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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Ο φορολογικός έλεγχος για την Θυγατρική της για τη χρήση 2019 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους 

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

σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 

αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει 

του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.  

 

Η αναβαλλόμενη  φορολογικής απαίτηση / (υποχρέωση) του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης / (υποχρέωσης) έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

14. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη (ζημιές) που αποδίδονται 

στους μετόχους με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία, συμπεριλαμβάνοντας τις 

μετοχές που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσεως και έχουν ως ακολούθως: 

 

 

 

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση -                                 -                           -                          -                              

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (1.077.033)                   -                           -                          -                              

Υπόλοιπο (1.077.033)                 -                           -                          -                              

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Υπόλοιπο έναρξης (1.316.881)                 -                           -                          -                              

Ποσό στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 239.848                       -                           -                          -                              

Υπόλοιπο λήξης (1.077.033)                 -                           -                          -                              

ΕταιρείαΌμιλος

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Καθαρά κέρδη /(ζημίες) αποδοτέα στους μετόχους της Εταιρείας (33.702.627)  (148.669)       (34.229.891)  (148.669)       

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 875.339.131  875.339.131  875.339.131  875.339.131  

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών -                  -                  -                  -                  

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 875.339.131  875.339.131  875.339.131  875.339.131  

Βασικά κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) (0,0385)       (0,0002)       (0,0391)       (0,0002)       

Όμιλος Εταιρεία



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 68 από 90 

 

 

15. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου αναλύονται 

ως εξής: 

 

 

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Αναπροσαρμογή  της εύλογης αξίας  

Η Εταιρεία  ανέθεσε σε εταιρεία ανεξάρτητων εκτιμητών να διενεργήσει εκτίμηση της αξίας των 

γηπέδων, των κτιρίων και του μηχανολογικού  εξοπλισμού κατά την 31.12.2019 με συνέπεια να 

αναπροσαρμοστούν οι αξίες αυτών. Οι εκτιμήσεις βασίστηκαν σε κατάλληλες μεθόδους αποτίμησης 

ανάλογα με τη φύση και τη χρήση των εκτιμωμένων παγίων στοιχείων.  

 

 

Όμιλος
Οικόπεδα-

Γήπεδα

Κτιριακές 

Εγκ/σεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπο εκτέλεση

Σύνολο Ενσώματων 

Παγίων

Αξία Κτήσης

1.1.2019                                - 

Προσθήκες από ενοποίηση   94.685.192    30.906.212     78.307.808         897.750              4.470.278            919.740            210.186.980 

Προσθήκες                     -             68.769              10.986                     -                             -                21.807                    101.562 

Εκτίμηση παγίων        2.797.805                     -                      -                     -                             -                        -                2.797.805 

Μειώσεις / Διαγραφές                     -                     -                      -         (897.750)               (4.470.278)                        -               (5.368.028)

31.12.2019   97.482.997    30.974.981     78.318.794                     -                             -            941.547            207.718.319 

Αποσβέσεις

1.1.2019                     -                     -                      -                     -                             -                        -                                - 

Προσθήκες από ενοποίηση                     -     (3.505.578)    (51.701.763)       (740.097)            (4.033.682)                        -             (59.981.120)

Προσθήκες                     -       (1.060.168)        (2.380.142)           (27.443)                 (102.212)                        -                 (3.569.965)

Απομειώσεις                     -       (4.642.388)        (2.406.493)                     -                             -                        -                 (7.048.881)

Μειώσεις / Διαγραφές                     -                     -                      -           767.540                4.135.894                        -                   4.903.434 

31.12.2019                     -     (9.208.134)    (56.488.398)                     -                             -                        -             (65.696.532)

Αναπόσβεστη Αξία

31.12.2018   94.685.192    27.400.634     26.606.045         157.653                 436.596            919.740            150.205.860 

31.12.2019   97.482.997    21.766.847     21.830.396                     -                             -            941.547            142.021.787 

Εταιρεία
Οικόπεδα-

Γήπεδα

Κτιριακές 

Εγκ/σεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπο εκτέλεση

Σύνολο Ενσώματων 

Παγίων

Αξία Κτήσης

1.1.2019   94.685.192    30.906.212     78.307.808         897.750              4.470.278            919.740            210.186.980 

Προσθήκες                     -             68.769              10.986                     -                             -                21.807                    101.562 

Εκτίμηση παγίων        2.797.805                     -                      -                     -                             -                        -                2.797.805 

Μειώσεις / Διαγραφές                     -                     -                      -         (897.750)               (4.470.278)                        -               (5.368.028)

31.12.2019   97.482.997    30.974.981     78.318.794                     -                             -            941.547            207.718.319 

Αποσβέσεις

1.1.2019                     -     (3.505.578)    (51.701.763)       (740.097)            (4.033.682)                        -             (59.981.120)

Προσθήκες                     -       (1.060.168)        (2.380.142)           (27.443)                 (102.212)                 (3.569.965)

Απομειώσεις                     -       (4.642.388)        (2.406.493)                     -                             -                 (7.048.881)

Μειώσεις                     -           767.540                4.135.894                   4.903.434 

31.12.2019                     -     (9.208.134)    (56.488.398)                     -                             -                        -             (65.696.532)

Αναπόσβεστη Αξία

31.12.2018   94.685.192    27.400.634     26.606.045         157.653                 436.596            919.740            150.205.860 

31.12.2019   97.482.997    21.766.847     21.830.396                     -                             -            941.547            142.021.787 
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Οι βασικές μέθοδοι εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

 Η μέθοδος της αγοραίας αξίας για τα γήπεδα και οικόπεδα. 

 H μέθοδος της αγοραίας αξίας και/ή μέθοδος του μελλοντικού εσόδου για τα αστικά κτίρια και 

 Η μέθοδος του αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης για τα βιομηχανικά κτίρια. 

 Η μέθοδος της αγοραίας αξίας για τον μηχανολογικό εξοπλισμό   

 

Επιπροσθέτως, οι εκτιμητές προσδιόρισαν τις οικονομικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των στοιχείων των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων από την ημερομηνία κτήσης ή κατασκευής. Η ΕΑΣ χρησιμοποίησε στον 

Ισολογισμό των Δ.Π.Χ.A. τις εύλογες αξίες όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, για την 

αναπροσαρμογή της αξίας με βάση το ΔΛΠ 16. 

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων: 

Η ΕΑΣ έχει προβεί σε διαδικασίες πλήρους και λεπτομερούς καταγραφής της ακίνητης περιουσίας και 

της δημιουργίας μητρώου ακινήτων.  

 

Ασφαλιστική κάλυψη:  

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της ΕΑΣ δεν είναι συγκεντρωμένα σε μια εγκατάσταση και 

ως εκ τούτου υπάρχει διασπορά του κινδύνου σοβαρής απώλειας. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε 

ασφάλιση των ακινήτων της κατά την περίοδο 01.01.2019 - 31.12.2019. 

 

 

Λοιπές παραδοχές: 

Οι εκτιμητές υπέθεσαν ότι για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας η ΕΑΣ διαθέτει τους τίτλους 

ιδιοκτησίας, άδειες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και άλλες παρόμοιες εγκρίσεις που ορίζονται από 

την ελληνική νομοθεσία. Τέλος η πλειονότητα των ακινήτων που εκτιμήθηκαν, θεωρήθηκε ότι 

ιδιοχρησιμοποιούνται είτε από τους τομείς παραγωγής, είτε από τις διοικητικές υπηρεσίες και ότι 

αναμένεται η ίδια χρήση καθ’ όλη την διάρκεια της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής των ακινήτων.  

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας την 31.12.2019  υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ύψους 

€ 24,6 εκατ. περίπου. 
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16. AΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ασώματα πάγια στοιχεία στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

17. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ο Όμιλος δε συμμετέχει σε θυγατρικές εταιρείες, οι θυγατρικές εταιρείες που συμμετέχει η εταιρεία 

«Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» στη χρήση 2019 και 2018 αφορούν τις εξής συμμετοχές:  

 

 

 

 

Αναφορικά με την ανωτέρω  θυγατρική εταιρεία, σημειώνεται ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων, η οποία ελήφθη την 28.08.2002, είχε τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. Στη συνέχεια με 

Όμιλος και Εταιρεία

Δικαιώματα 

βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας

Σύνολο Ασώματων 

Παγίων

Αξία Κτήσης

1.1.2019         543.640                     543.640 

Προσθήκες                     -                                 - 

Μειώσεις / Διαγραφές         (543.640)                      (543.640)

31.12.2019                     -                                 - 

Αποσβέσεις

1.1.2019         (78.472)                      (78.472)

Προσθήκες         (134.985)                    (134.985)

Απομειώσεις           213.457                     213.457 

Μειώσεις                                 - 

31.12.2019                     -                                 - 

Αναπόσβεστη Αξία

31.12.2018         465.168                     465.168 

31.12.2019                     -                                 - 

Υπόλοιπο Προσθήκες/ Υπόλοιπο

1.1.2019 (Aπομειώσεις) 31.12.2019

Ελληνική Εριουργία       817.198 92,77% -                             -             817.198         

Σύνολο 817.198    -                             -             817.198       

Υπόλοιπο Προσθήκες/ Υπόλοιπο

1.1.2018 (Aπομειώσεις) 31.12.2018

Ελληνική Εριουργία 817.198      92,77% -                             817.198         

Σύνολο 817.198    -                             -             817.198       

Εταιρεία
Ποσοστό 

Συμμετοχής
Μειώσεις

Ποσοστό 

Συμμετοχής
Μειώσεις
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την από 26/10/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έχει  διακοπεί η εκκαθάριση  και 

επανήλθε σε καθεστώς λειτουργίας. Με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. (27/30.11.2015) αποφασίστηκε η 

έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας από την ΕΑΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 68-78Α του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Μέχρι και 

την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει 

υλοποιηθεί η συγχώνευση της εν λόγω εταιρείας από την ΕΑΣ ΑΒΕΕ (αναμένεται στην χρήση 2020 

γίνονται σχετικές ενέργειες από την Διοίκηση της εταιρίας).   

 

Έλεγχος απομείωσης συμμετοχών (ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις): 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης της συμμετοχής της για 

τυχόν πιθανότητα απομείωσης.   

 

Για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης της συμμετοχής, η ανακτήσιμη αξία καθορίστηκε από την 

Αξία Χρήσης, η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόμενων ταμιακών ροών από 

χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του Ομίλου εγκεκριμένους από τη Διοίκηση, καλύπτοντας μια 

περίοδο πέντε ετών. 

Η μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών («ΜΔΤΡ») που εξετάζεται για σκοπούς ελέγχου απομείωσης των 

συμμετοχών είναι ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και 

επομένως οι γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι ίδιες με αυτές 

που παρατίθενται παραπάνω στις γνωστοποιήσεις για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας. 

Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των προβλεπόμενων ταμειακών 

ροών είναι 8,5%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές (μετά την πάροδο των πέντε ετών) που 

χρησιμοποιήθηκε είναι 1%,  λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου. 

 

 

18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι συγγενείς εταιρείες που συμμετέχει ο όμιλος στη χρήση 2019 και 2018 αφορούν τις εξής συμμετοχές:  

 

 

Υπόλοιπο Προσθήκες/ Υπόλοιπο 

1.1.2019 (Aπομειώσεις) 31.12.2019

OLYMPIK MARINE 181.257       0,90% (52.283)               -                 128.974       

LTP PYRKAL 450.963       49,00% (15.178)               -                 435.785       

Σύνολο 632.220     (67.461)              -                 564.759     

Υπόλοιπο Προσθήκες/ Υπόλοιπο

1.1.2018 (Aπομειώσεις) 31.12.2018

OLYMPIK MARINE 181.257       0,90% 181.257       

LTP PYRKAL 375.196       49,00% 75.767                450.963       

Σύνολο 556.453     75.767               -                 632.220     

Όμιλος
Ποσοστό 

Συμμετοχής
Μειώσεις

Ποσοστό 

Συμμετοχής
Μειώσεις
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19. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ιδιόκτητα γήπεδα οικόπεδα τα οποία έχουν αποκτηθεί με σκοπό 

την αποκόμιση οφέλους από την είσπραξη ενοικίων και την αύξηση της εμπορικής αξίας αυτών. Η 

κίνηση των ακινήτων για επένδυση για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 για τον 

Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 

 

 
 

 

Η ανάλυση ανα ακίνητο των επενδυτικών ακινήτων έχει ως εξής: 

 

 

Ακίνητο 

Εκτίμηση 

31.12.2019 

Εκτίμηση 

31.12.2018  

Οικόπεδο Νάξου 5.927 5.163 

Οικόπεδο Αζόλημνος 1.660.000 1.663.526 

Οικόπεδο Περιστερίου 17.613.000 18.102.129 

Οικόπεδο Νέα Μαγνησία 432.000 446.053 

Οικόπεδο Μαρτινο 784.000 800.046 

Οικόπεδο Μεγάλο Κατερίνι 2.051.931 2.091.867 

Οικόπεδα Λαυρίου 6.150.000 6.126.872 

Σύνολο Επενδύσεων σε Ακίνητα (Εταιρεία) 28.696.858 29.235.656 

Θυγατρική Ελληνική Εριουργία ΑΕ 7.573.000 - 

Σύνολο Επενδύσεων σε Ακίνητα (Όμιλος) 36.269.858 29.235.656 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Υπόλοιπο έναρξης 36.861.989    29.235.656     29.235.656       29.235.656     

Προσθήκες -                  -                    -                     -                    

Μειώσεις -                  -                    -                     -                    

Μεταφορά από Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια -                  -                    -                     -                    

Αποτίμηση στην εύλογη αξία (592.131)       -                    (538.798)          -                    

Υπόλοιπο λήξης 36.269.858 29.235.656  28.696.858    29.235.656  

Όμιλος Εταιρεία
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20. ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 4160/2013, κυρώθηκε η από το έτος 2008 συμφωνία της 

Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυβέρνηση του Ιράκ για την αποπληρωμή των χρεών του Ιράκ σε βάθος 

χρόνου και χωρίς πληρωμή τόκων. Η συμφωνία αυτή κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και το 

ποσό της κυρίας οφειλής των 126.185.662,21$ ορίστηκε να αποπληρωθεί σε 44 εξαμηνιαίες ίσες και 

διαδοχικές δόσεις ποσού 2.867.855,96$ εκάστη, αρχής γενομένης από 1η Μαρτίου 2019. Κατά την 

τρέχουσα χρήση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις η συγκεκριμένη απαίτηση εμφανίζεται 

προεξοφλημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9.  

 

Για τη προεξόφληση αυτή χρησιμοποιήθηκε ετήσιο επιτόκιο 5,15%. 

 

Η διαφορά αποτίμησης της ως άνω χρηματοοικονομικής απαίτησης σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση ανήλθε σε € 5.717.540 και ωφέλησε ισόποσα τα χρηματοοικονομικά έσοδα της χρήσεως.   

 

21. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα της εταιρείας στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:  

 

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Πελάτες (Μακρ. Υποχρεώσεις) 69.390.232       63.724.377    69.390.232      63.724.377

Σύνολο 69.390.232     63.724.377 69.390.232   63.724.377    

Πελάτες (Κυκλοφορούν ενεργητικό) 5.009.355         5.009.355     5.009.355       5.009.355        

Σύνολο 5.009.355       5.009.355   5.009.355     5.009.355      

Σύνολο απαίτησης (Μακρο και Βραχυ) 74.399.587     68.733.732 74.399.587   68.733.732    

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Εμπορεύματα 1.096.435       1.160.869       1.096.435       1.160.869       

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 66.844.371      71.981.008      66.844.371      71.981.008      

Υποπροϊόντα 41.941            41.941            41.941            41.941            

Παραγωγή σε εξέλιξη 31.298.412      31.690.668      31.298.412      31.690.668      

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 34.719.698      35.246.413      34.719.698      35.246.413      

Αναλώσιμα 3.094.033       3.099.572       3.094.033       3.099.572       

Ανταλλακτικά 854.327          862.551          854.327          862.551          

Είδη συσκευασίας 741.469          732.767          741.469          732.767          

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων (70.099.533)    (70.099.533)    (70.099.533)    (70.099.533)    

Σύνολο 68.591.154   74.716.257   68.591.154   74.716.257   

Όμιλος Εταιρεία



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 74 από 90 

 

 

Επί των αποθεμάτων της Εταιρείας δεν υφίστανται ενέχυρα, ενώ δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. 

 

22. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσαν την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του ΔΠΧΠ 

9, σύμφωνα με την οποία η εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σε σχέση με απαιτήσεις 

από πελάτες, καθορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. 

 

Για τον προσδιορισμό αυτών των ζημιών χρησιμοποιήθηκε η ενηλικίωση των υπολοίπων των 

εμπορικών απαιτήσεων και τα ποσοστά αθέτησης της απαίτησης με βάση ιστορικά στοιχεία και 

εύλογων προβλέψεων για το μέλλον, σύμφωνα με τα οποία η πρόσθετη αναμενόμενη πιστωτική ζημιά 

την 31.12.2019 ανήλθε σε € 0 για τον Όμιλο και € 0 για την Εταιρεία.  

 

 

 

 

 

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Πελάτες 22.836.961          24.553.433      22.836.961          24.553.433      

Πελάτες (μακροπρόθεσμο μέρος) 5.009.355            5.009.355            

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες -                         

Σύνολο 27.846.316        24.553.433   27.846.316        24.553.433   

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (8.891.620)           (8.891.620)      (8.891.620)           (8.891.620)      

Υπόλοιπο εμπορικών απαιτήσεων 18.954.696        15.661.813   18.954.696        15.661.813   

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Υπόλοιπο έναρξης          (8.891.620)     (6.263.038)          (8.891.620)     (6.263.038)

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη                          -                     -                          -                     - 

Επιβάρυνση απο εκτίμηση βάση ΔΠΧΑ 9                          -       (2.628.582)                          -       (2.628.582)

Υπόλοιπο λήξης          (8.891.620)     (8.891.620)          (8.891.620)     (8.891.620)
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23. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:  

 

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

Οι «απαιτήσεις από την αποζημίωση Μάνδρας»  ποσού € 2.950.442 αφορά το ποσό που θα εισπράξει η 

εταιρεία με βάση την ΚΥΑ ΔΧΠ 0000184ΕΞ 2019/Χ.Π37(ΦΕΚ Β 230 2019) από την περιφέρεια Δυτικής 

Αττικής ως  αποζημίωση πληγέντων. 

 

Οι βραχ. Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων αφορούν α) ποσό 814.915,32€ την εταιρεία 

Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ, η οποία προέκυψε από την διάσπαση της 

πρώην ΕΑΣ ΑΒΕΕ με την υπ’ αριθμ 11.753/16.09.2014 συμβολαιογραφική πράξη της σύμβασης 

διάσπασης και β) το υπόλοιπο ποσό τις συγγενείς εταιρείες Εμπορική Ασφαλιστική ΕΠΕ και Εμπορική 

Τεχνική ΕΠΕ.   

 

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Χρεώστες διάφοροι 3.852.496       2.379.472     3.797.662       2.379.472      

Απαιτήσεις από αποζημίωση Μάνδρας 2.950.442       2.950.442     2.950.442       2.950.442      

Βραχ. Απαιτήσεις κατα συνδ. Επιχ/σεων 856.182          846.512        856.182          846.512         

Δοσμένες Εγγυήσεις 160.629          160.629        160.629          160.629         

Ελληνικό δημόσιο 2.909.954       2.942.368     2.904.293       2.942.368      

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 2.794.642       2.915.398     2.794.642       2.915.398      

Μεταβατικοί λογαριασμοί 16.135            53.583          16.135            53.583          

Προκαταβολές προσωπικού 160.002          141.693        160.002          141.693         

Χρηματικές Διευκολύνσεις Προσωπικού 206.117          256.618        206.117          256.618         

Αγορές υπό παραλαβή 12.018.545      19.540.082    12.018.545      19.540.082    

Κρατήσεις προκαταβολών πελατών 2.035.348       2.490.716     2.035.348       2.490.716      

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 7.273.380       31.058.944    7.273.380       31.058.944    

Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί 7.547             12.054          7.547             12.054          

Σύνολο 35.241.418   65.748.511 35.180.923   65.748.511  

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (7.432.954)      (6.936.975)    (7.427.293)      (6.936.975)     

Σύνολο 27.808.464   58.811.536 27.753.630   58.811.536  

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Υπόλοιπο έναρξης (6.936.975)      (6.936.975)    (6.936.975)      (6.936.975)     

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη - - - -

Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης (495.979)         - (490.318)         -

Υπόλοιπο λήξης (7.432.954)    (6.936.975)  (7.427.293)    (6.936.975)  

Όμιλος Εταιρεία
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24. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 

τραπεζών και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος. 

 

Τα συνολικά έσοδα από τόκους επί των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας για τις χρήσεις που έληξαν 

την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 ανήλθαν για τον Όμιλο σε €  169 και €  6.151 αντίστοιχα και για την 

Εταιρεία σε € 169 και € 6.151 αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα, στις 

συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

 

 

25. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κατά τη χρήση 2018 και συγκεκριμένα με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 

αποφασίσθηκε Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση χρεών προς το Ελληνικό 

Δημόσιο ποσού € 62.290.925, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν.  2303/1995, όπως 

συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 26 του Ν. 2685/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του 

Ν.2469/1997 και το άρθρο 7 παρ. 2ε και 7 του Ν. 4237/2014 και άρθρο 76 του ν,4413/2016, με 

κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων πλην του Ελληνικού Δημοσίου και με καταβολή 

μετρητών ποσού 5.800.000. Το ύψος της αύξησης ήταν 62.290.925 ευρώ με έκδοση στο άρτιο 

37.299.955 νέων μετοχών και 5.800.000 ευρώ με έκδοση στο άρτιο 3.473.054 νέων μετοχών 

αντίστοιχα. Η αύξηση εγκρίθηκε με την ΚΥΑ Μ.Α.Δ.Κ,Α 0003690/2018. Κατά  την σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων η ανωτέρω αύξηση δεν είχε εγκριθεί  από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σε 

επικοινωνία με τη Περιφέρεια Αττικής η εταιρεία ενημερώθηκε για την έκδοση απόφασης σε εύλογο 

χρονικό διάστημα .  

 

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου  μετά την  ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σε € 1.461.816.349 

διαιρούμενο σε 875.339.131 μετοχές των € 1,67 η κάθε μία. 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Ταμείο 6.262           1.370.429     6.063           1.370.429     

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.025.852     870.017        1.010.105     870.017        

Σύνολο 1.032.114  2.240.446  1.016.168  2.240.446  

Όμιλος Εταιρεία



 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 77 από 90 

 

 

Η μετοχική σύνθεση στις 31.12.2019 έχει ως εξής : 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ελληνικό Δημόσιο 1.460.891.309  99,87 % 

Τράπεζα Πειραιώς 851.090 0,115% 

Ιδιώτες 73.949 0,005% 

Σύνολο 1.461.816.349 100,00% 

 

Οι σωρευμένες ζημιές της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € (1.543.247.027) με αποτέλεσμα τα 

ίδια κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου 2019 να έχουν καταστεί αρνητικά και ως εκ τούτου να συντρέχουν 

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

 

Η πολιτική ενίσχυσης της επιχείρησης «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» από το Ελληνικό Δημόσιο 

μέσα από νέες παραγγελίες (συμβάσεις), αποτελεί βασικό παράγοντα και προϋπόθεση για τη συνέχιση 

της λειτουργίας της επιχείρησης και εκτιμάται ότι αυτό αποτελεί την κατάλληλη βάση για την 

προετοιμασία των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Παράλληλα προσπάθεια της Διοίκησης είναι η αναδιάρθρωση και εξυγίανση της επιχείρησης, μέσα από 

επαναξιολόγηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της, την αξιοποίηση του προσωπικού της  και την 

βελτίωση των διαδικασιών και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου  ώστε να επιτύχει οικονομίες 

κλίμακος και να υλοποιεί εγκαίρως τις συμβάσεις πωλήσεων.    

 

Εντός του έτους 2020 η εταιρεία βελτιώνοντας  τη διαχείριση των πόρων, έχει παρουσιάσει Πωλήσεις 

(κύκλο εργασιών) ποσού 30,5εκ € έναντι 13,3εκ €. Οι πωλήσεις αφορούσαν   πελάτες του εσωτερικού 

και πελάτες του εξωτερικού. Η ορθή εφαρμογή  σύγχρονων εργαλείων Management όπως ο 

κυλιόμενος προϋπολογισμός, η καθημερινή παρακολούθηση των ταμειακών διαθεσίμων και ο 

συντονισμός και η ορθολογική  οργάνωση της της παραγωγής και η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση 

της οδήγησαν σε αύξηση τζίρου.  

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχειας της 

δραστηριότητας και της λειτουργίας της επιχείρησης  (going concern basis) τουλάχιστον για την 

επόμενη χρήση. Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η Εταιρία θα έχει στην διάθεση της 

απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 

 

 

 

 

 

callto:1.460.891.309,39
callto:1.461.816.348,77
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26. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τα αποθεματικά της εταιρείας στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται 

να μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα 

βιβλία τους, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. 

 

 

27. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Κατά την τρέχουσα χρήση δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. Για την κλειόμενη χρήση, το Διοικητικό 

Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος. 

 

 

28. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται 

ως εξής: 

 

 

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Τακτικό αποθεματικό 1.131.543      288.964        288.964        288.964        

Σύνολο 1.131.543   288.964      288.964      288.964      

Όμιλος Εταιρεία

Βραχ/σμες 

υποχρεώσεις

Μακρ/σμες 

υποχρεώσεις

Βραχ/σμες 

υποχρεώσεις

Μακρ/σμες 

υποχρεώσεις

Τραπεζικά Δάνεια

Τραπεζικός δανεισμός -                      122.912.206      -                      152.375.342      

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμο μέρος) 30.665.438       -                      30.523.423       -                      

Ληξιπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 13.374.594       -                      13.516.609       -                      

Υποχρέωση από Κάλυψη Δανειακών υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο20.167.737       -                      21.221.505       -                      

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 64.207.769     122.912.206   65.261.537     152.375.342   

Όμιλος

31.12.2019 31.12.2018
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Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις  τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από το 

δανεισμό από την πρώην T-Bank ΑΤΕ  ποσού € 13,5 εκ. κατά την 31/12/2018. Για το δάνειο αυτό 

έχει εγγραφεί υποθήκη ποσού €7,5 εκ.  

 

Το δάνειο από  την  πρώην T-Bank ΑΤΕ έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο στο σύνολό του. Το συμβατικό 

επιτόκιο του δανείου ανέρχεται σε 11,75% πλέον εισφοράς  0,60% του Ν.182/1975 και είναι σταθερό. 

Δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς το σύνολο των δανείων έχει συναφθεί σε ευρώ. 

 

 

29. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Οι καταθέσεις μετόχων ποσού € 40 εκ. περίπου αφορούν ταμειακή διευκόλυνση του Ελληνικού 

Δημοσίου προς την εταιρεία. Το ποσό δόθηκε με τον όρο να αποπληρωθεί μετά από μελλοντική λήψη 

δανείου το οποίο θα συναφθεί μελλοντικά.  

 

30. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από 

το ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του 

μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, μαζί με την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την 

συνταξιοδότηση, το ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η 

Βραχ/σμες 

υποχρεώσεις

Μακρ/σμες 

υποχρεώσεις

Βραχ/σμες 

υποχρεώσεις

Μακρ/σμες 

υποχρεώσεις

Τραπεζικός δανεισμός -                     122.912.206     -                      152.375.342    

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμο μέρος) 30.665.438       -                     30.523.423        -                     

Ληξιπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 13.374.594       -                     13.516.609        -                     

Υποχρέωση από Κάλυψη Δανειακών 

υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο
20.167.737       -                     21.221.505        -                     

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 64.207.769    122.912.206  65.261.537     152.375.342 

Εταιρεία

31.12.2019 31.12.2018

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Προκαταβολές πελατών 35.523.220       43.394.855      35.523.220      43.394.855      

Καταθέσεις Μετόχων 40.890.137       890.137          40.890.137      890.137          

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.685.848       65.685.848      25.685.848      65.685.848      

Σύνολο 102.099.205  109.970.840 102.099.205  109.970.840 

Όμιλος Εταιρεία
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επιχείρηση δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές παροχές στο 

πλαίσιο αυτού του σχεδίου.  

 

β) Αποζημιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: Βάσει του Ελληνικού εργατικού δικαίου, οι υπάλληλοι 

και οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό 

πληρωμής που υπολογίζεται βάσει την αμοιβή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου, την προϋπηρεσία 

και τον τρόπο της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι 

εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα 

αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για 

απόλυση χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν 

χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε 

περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που 

διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 

 

Μια Εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας 

που απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι 

λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν ως  

εξής: 
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Στην περίπτωση εκτίμησης ανάλυσης ευαισθησίας, ως παράμετροι υπολογισμού λαμβάνονται οι εξής 

παράγοντες: 

1.Επιτόκιο προεξόφλησης 

2. Ηλικία συνταξιοδότησης 

 

 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

Εάν το επιτόκιο προεξόφλησης αυξηθεί κατά 0,50% τότε η αναλογιστική υποχρέωση κατά την 

31.12.2019 θα ανέλθει σε € 4.410.112 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Εάν η ηλικία συνταξιοδότησης μειωθεί κατά 2 έτη τότε η αναλογιστική υποχρέωση κατά την 31.12.2019 

θα ανέλθει σε € 4.803.250 

 

 

 

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων         4.567.363      4.287.337    4.567.363     4.287.337 

Καθαρή Υποχρέωση στον Ισολογισμό         4.567.363      4.287.337    4.567.363     4.287.337 

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

1.1.2019-

31.12.2019

1.1.2018-

31.12.2018

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης

Κόστος υπηρεσίας                 9.458            12.696            9.458            12.696 

Χρηματοοικονομικό κόστος                57.577            51.426          57.577            51.426 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα              67.035           64.122         67.035          64.122 

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών

Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης           4.287.337        4.344.479    4.287.337     4.344.479 

Κόστος υπηρεσίας                 9.458            12.696            9.458            12.696 

Χρηματοοικονομικό κόστος                57.577            51.426          57.577            51.426 

Πληρωθείσες παροχές             (163.558)           (74.565)       (163.558)          (74.565)

Πραγμ. Κέρδη / Ζημίες - Οικον. Παραδ.                        -              4.230                   -             4.230 

Πραγμ. Κέρδη / Ζημίες - Προϋπηρ.                11.153             (3.254)          11.153            (3.254)

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)              365.395           (47.675)         365.395          (47.675)

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης         4.567.363      4.287.337    4.567.363     4.287.337 

Βασικές Υποθέσεις :

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,91% 2,91% 2,91% 2,91%

Ηλικία κανονικής αποχώρησης 65 έτη 65 έτη 65 έτη 65 έτη

Ετήσια αύξηση μισθού 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Όμιλος

Όμιλος

Εταιρεία

Εταιρεία
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31. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

32. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Κατά την τρέχουσα χρήση σχηματίστηκε πρόβλεψη για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ποσού € 500 

χιλ. 

 

33. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν στην πλειοψηφία τους υποχρεώσεις σε ευρώ και το 

ληξιπρόθεσμο ύψος αυτών απεικονίζεται στις μηνιαίες εκθέσεις μητρώου δεσμεύσεως που 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 9.479.852   9.921.639     9.479.852   9.921.639     

Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις  επιχορηγήσεων (490.874)     (441.787)       (490.874)     (441.787)       

Σύνολο 8.988.978 9.479.852   8.988.978 9.479.852   

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Προβλέψεις για διαφορές  φόρων 367.268       300.000       300.000       300.000       

Πρόβλεψη για αποκατάσταση  ζημιών του 

Συγκροτήματος εργοστασίου Μάνδρας 
1.688.215    1.688.215    1.688.215    1.688.215    

Προβλέψεις για εκκρεμείς δίκες 900.000       400.000       900.000       400.000       

Προβλέψεις αποκατάστασης ακινήτου 

Ελευσίνας
420.000       420.000       420.000       420.000       

Σύνολο 3.375.483  2.808.215  3.308.215  2.808.215  

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Προμηθευτές 20.303.336      43.047.430      21.527.839      43.047.430      

Ελληνικό Δημόσιο 285.298          570.595          285.298          570.595          

ΝΠΔΔ και Δημόσιες Επιχειρήσεις 5.412             10.824            5.412             10.824            

Προμηθευτές - Παρακρ. Εγγυήσεις 17.654            35.308            17.654            35.308            

Σύνολο 20.611.699   43.664.157   21.836.202   43.664.157   

Όμιλος Εταιρεία
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διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Την χρήση 2020 είναι σε εξέλιξη  η διαδικασία εξόφλησης 

των υποχρεώσεων αυτών κατά προτεραιότητα μετρά από επιχορήγηση του Δημοσίου.  

 

 

34. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Οι καταθέσεις μετόχων, αφορούν  ήδη εγκεκριμένη από τα αρμόδια όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο και 

Γενική Συνέλευση των μετόχων) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (από 28/02/20). Η εταιρεία έχει 

καταθέσει τα παραστατικά και τεκμήρια στην Περιφέρεια Αττικής. Αναμένεται η πιστοποίηση της 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.  

Οι υποχρεώσεις από φόρους -τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι ληξιπρόθεσμες και περιέχουν 

ανάλογες προσαυξήσεις  

 

35. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν συναλλαγές κατά την συνήθη δραστηριότητα τους σε ορισμένες 

εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη. Επιπρόσθετα η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα 

πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων 

τους) καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του μετοχικού της 

κεφαλαίου. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 οι συναλλαγές της Εταιρείας, οι απαιτήσεις και οι 

υποχρεώσεις, με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Λοιπές Υποχρεώσεις από φόρους-

τέλη
25.714.674      18.781.379    25.714.674      18.781.379    

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 34.209.764      34.135.393    34.209.764      34.135.393    

Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού 2.427.943        3.080.659     2.427.943        3.080.659      

Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 4.095.691        2.923.783     4.089.392        2.923.783      

Καταθέσεις μετόχων 49.098.105      -                  49.098.105      -                   

Έξοδα  χρήσεως δεδουλευμένα 

(πληρωτέα)
191.907           1.500.862     191.907           1.500.862      

Αγορές υπό τακτοποίηση 797.540           654.066        797.540           654.066         

Σύνολο 116.535.623  61.076.141 116.529.323 61.076.141  

Όμιλος Εταιρεία
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  31/12/2019 31/12/2018 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     

Σε θυγατρικές     

Σε Ελληνικό Δημόσιο 27.960.718  12.782.919 

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη     

Σύνολο 27.960.718  12.782.919 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     

Από θυγατρικές     

Από Ελληνικό Δημόσιο     

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη     

Σύνολο     

Απαιτήσεις     

Από θυγατρικές     

Από Ελληνικό Δημόσιο 4.881.257  5.643.477 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη               365.864 572.926 

Σύνολο 5.247.121  6.216.403 

Υποχρεώσεις     

Σε θυγατρικές 1.226.110  1.252.966 

Σε Ελληνικό Δημόσιο 179.015.460  109.122.186 

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη     

Σύνολο 180.241.570  110.375.152 

Παροχές προς τη Διοίκηση και στελέχη της εταιρείας     

Μισθοί Οργάνων Διοίκησης & Διευθυντικών στελεχών 550.310 401.725 

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 91.897  106.762 

Σύνολο 642.207 508.487 

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις προς τη Διοίκηση και στελέχη 
της εταιρείας 

    

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης   - 8.495 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης                        

    

10.254 3.346 

Σύνολο 10.254 11.841 

 

 

 

36. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης για 

τα χρηματικά διαθέσιμα, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις, τους 

προμηθευτές και τις δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις 

αντίστοιχες εύλογες αξίες, λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων.  

Η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζει τα ποσά που εμφανίζονται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης.  

callto:12.782.918,71
callto:12.782.918,71
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Η Εταιρεία παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με τον καθορισμό της εύλογης αξίας μέσω 

μιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία 

αναφοράς για όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις («Επίπεδο 1»). 

   Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα 

είτε έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς («Επίπεδο 2»). 

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση δεν 

στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς («Επίπεδο 3»). 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές 

εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη και συνεπώς το 

μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της Εταιρείας διεξάγεται σε Ευρώ. Μέρος όμως των αγορών 

εμπορευμάτων της Εταιρείας γίνεται σε Δολάριο Αμερικής. Η έγκαιρη πληρωμή των προμηθευτών 

αυτών μειώνει σημαντικά το συναλλαγματικό κίνδυνο. Σημειώνουμε ότι η απαίτηση κατά του ΙΡΑΚ 

είναι σε δολάρια. Η αποτίμησή της έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη παρούσα συναλλαγματική 

ισοτιμία. Η είσπραξη της συγκεκριμένης απαίτησης θα γίνει σε βάθος χρόνου (έως το 2040), γεγονός 

που δημιουργεί μεγάλο συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

Κίνδυνος διακυμάνσεων επιτοκίων: Λόγω του ότι η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά 

έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από 

μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με 

κυμαινόμενα επιτόκια, τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν 

κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Σημειώνουμε δε ότι όλα τα δάνεια της εταιρείας έχουν 

την διακύμανση που έχει το EURIBOR.  

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με 

μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 

εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Το σύνολο σχεδόν των δανείων της 

εταιρείας είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το επιτόκιο Euribor ως εκ 

τούτου υφίσταται τέτοιος κίνδυνος ανάλογος των δανειακών κεφαλαίων. Μία πιθανή αύξηση (μείωση) 

του επιτοκίου κατά ±100 μονάδες βάσης θα προκαλέσει αύξηση/(μείωση) στο χρηματοοικονομικό 

κόστος της εταιρείας. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι 

απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από Ελληνικό Δημόσιο. Για τις απαιτήσεις του Εξωτερικού 

η εταιρεία έχει αντίστοιχες Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής (πχ σύμβαση Τυνησίας). 

 

Κίνδυνος ρευστότητας: Η δεδομένη στενότητα στη ρευστότητα της Εταιρείας και κατ’ επέκταση η 

αδυναμία ανταπόκρισής της σε άμεσες υποχρεώσεις, αντιμετωπίζεται με την βελτίωση στην  έγκαιρη 

είσπραξη των απαιτήσεων και την αυστηρότερη  παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Οι σχετικές 

αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας θα 

ανακοινωθούν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και θα εγκρίνει τις 

παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Για την ικανοποίηση της ρευστότητας της εταιρείας, το 

Ελληνικό Δημόσιο είχε δώσει στο παρελθόν: 

• εγγυήσεις για λήψη δανείων. 

• Μετρητά, με σκοπό την ταμειακή διευκόλυνση της επιχείρησης, μέσα από την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας 

 

Kίνδυνος αγοράς. Η αγορά στην οποία κινείται και λειτουργεί η επιχείρηση, εντάσσεται  στις αγορές 

με υψηλή κυκλικότητα και κινδύνους. Συγκεκριμένες αγορές δεν πωλούν προϊόντα σε συγκεκριμένους 

πελάτες. 

 

Διαχείριση Κεφαλαίου 

Η εταιρεία ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς 

τη λειτουργική κερδοφορία. Στον καθαρό δανεισμό, περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον 

διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα ενώ στην λειτουργική κερδοφορία περιλαμβάνονται κέρδη/(ζημίες) 

προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων καθώς και μη ταμειακών αναπροσαρμογών 

(δικαιώματα προαίρεσης και εκτάκτων απομειώσεων στοιχείων ενεργητικού). 
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37. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(α) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις: Για τη Μητρική Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τις 

χρήσεις 2011 – 2015 διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές τους. Από την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου, δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές 

που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Με το άρθρο 

56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 1.1.2016 η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού 

καθίσταται προαιρετική. Για τις χρήσεις 2016 ως και 2019 η εταιρεία έχει επιλέξει τη μη υπαγωγή 

της στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Για τις χρήσεις αυτές έχει 

διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη ποσού € 300.000 

 

Για την Θυγατρική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο φορολογικός έλεγχος 

για τις χρήσεις 2014 – 2018 διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές τους. Από την ολοκλήρωση 

του φορολογικού ελέγχου, δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από 

αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τη 

χρήση 2019 ο φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη χωρίς να αναμένονται σημαντικές διαφορές. 

  

 

(β) Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της Διεύθυνσης  Νομικών 

Υπηρεσιών, η Εταιρεία είναι εναγόμενη σε αριθμό δικαστικών υποθέσεων που αφορούν στη 

δραστηριότητά της. Το συνολικό ποσό που απαιτούσαν οι τρίτοι από την Εταιρεία ανέρχεται στο 

ποσό των € 77 εκατ. περίπου. Εντός του ποσού αυτού περιλαμβάνονται ποσά αγωγών που έχουν 

εγερθεί από εργαζομένους που συνταξιοδοτήθηκαν για τα συμβόλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

Στη χρήση 2017 σχηματίσθηκε πρόβλεψη στη χρήση για πιθανές  υποχρεώσεις για επίδικες 

υποθέσεις ποσού €400.000. Κατά την τρέχουσα χρήση σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη για 

δικαστικές υποθέσεις ποσού € 500.000. Σημειώνεται επιπλέον ότι η εταιρεία βρίσκεται σε 

συζητήσεις – διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να μην τεθούν σε ισχύ οι 

ποινικές ρήτρες ύψους ευρώ 640 χιλ περίπου, όπως προβλέπονται στις αντίστοιχες υπογραφείσες 

συμβάσεις με το ΥΠΕΘΑ, λόγω καθυστερημένης εκτέλεσης αυτών. Η εξέλιξη της ανωτέρω 

διαδικασίας δεν μπορεί να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει 

2019 2018 2019 2018

Ζημίες προ φόρων (33.942.475)    (147.693)         (33.864.496)    (147.693)         

Χρηματοοικονομικά έξοδα (11.511.367)    (13.121.156)    (11.510.314)    (13.121.156)    

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.717.709       7.848.095       5.717.709       7.848.095       

Αποσβέσεις - απομειώσεις (4.716.128)      (3.950.522)      (4.716.128)      (3.950.522)      

Επενδυτικο αποτέλεσμα (4.786.952)      -                    (4.786.952)      -                    

Απόσβεση επιχορηγήσεων 490.874          441.787          490.874          441.787          

EBITDA (19.136.610)  8.634.103     (19.059.685)  8.634.103     

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου

Όμιλος Εταιρεία
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οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τα ενδεχόμενα ποσά 

ποινικών ρητρών που τελικά θα κληθεί η εταιρεία να καταβάλλει. 

 

(γ)  Εμπράγματα βάρη: Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας την 31.12.2019 υπάρχουν υποθήκες 

και προσημειώσεις ύψους € 24,6 εκατ. περίπου. 

 

(δ)  Εγγυητικές Επιστολές: Οι εγγυητικές επιστολές με βάση τα βιβλία της εταιρίας  παρατίθενται 

κατωτέρω: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ε/Ε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ    
Ε/Ε Εξασφάλισης υποχρεώσεων  12.113.999 12.335.505 

Ε/Ε Προμηθευτών καλής εκτέλεσης  15.659.119 15.667.793 

Ε/Ε Τραπεζών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς  443.000 443.000 

Σύνολο Ε/Ε Προμηθευτών  28.216.118 28.446.298 

    

    
Ε/Ε ΠΕΛΑΤΩΝ    
Ε/Ε Εξασφάλισης απαιτήσεων  35.163.541 33.811.748 

Ε/Ε εξασφάλισης από τρίτους  167.074 167.074 

Ε/Ε Πελατών καλής εκτέλεσης  3.453.679 3.453.679 

Σύνολο Ε/Ε Πελατών  38.784.295 37.432.501 

    
Σύνολο Ε/Ε Πελατών – Προμηθευτών  67.000.413 65.878.799 

 

 

38. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Το απρόβλεπτο γεγονός  του νέου κορονοϊού (COVID-19) έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και 

οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Την τελευταία 

εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2020, η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 στην Ευρώπη και κυρίως στην 

Ιταλία, άρχισε να δημιουργεί σημαντικά αρνητικές συνθήκες στην οικονομία.  

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες καθώς ακολούθησαν η περαιτέρω ραγδαία 

εξάπλωση του ιού σε νέες χώρες και κυρίως στην Ευρώπη, η αναβάθμιση του COVID-19 σε πανδημία 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αποκλεισμός της Ιταλίας με την επιβολή σημαντικών 

περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών στο σύνολο της χώρας, η απόφαση των Η.Π.Α. για 

απαγόρευση των πτήσεων από/προς την Ευρώπη και οι αποφάσεις όλο και περισσότερων χωρών 

όσο και στη χώρα μας για επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις, ακόμα και κλείσιμο συνόρων. 

Δεδομένης της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19), είναι δύσκολο να προβλεφθεί το εύρος των 

πιθανών αποτελεσμάτων για την παγκόσμια οικονομία σε αυτό το σημείο. Τα αποτελέσματα μπορεί 

να κυμαίνονται από τον επιτυχή περιορισμό του ιού και τις μικρές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, σε 
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μια παρατεταμένη επίπτωση που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή ύφεση. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις 

ανέφεραν πρόσφατα ότι θα εφαρμοστούν ορισμένες πολιτικές και δημοσιονομικές δράσεις που 

αποσκοπούν στην άμβλυνση των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. 

 

Ο μελλοντικός αντίκτυπος της πανδημίας πρέπει να εκτιμηθεί υπό το πρίσμα της βάσης της συνέχειας 

εργασιών που αποτέλεσε βασική αρχή  για την προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων.  

Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη  η Διοίκηση δεν είναι ακόμη σε θέση να γνωρίζει 

το μέγεθος των επιπτώσεων στη λειτουργία της εταιρείας οι οποίες σχετίζονται με την επίδραση της 

εξάπλωσης της νόσου COVID-19 καθώς θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό 

εξάπλωσης της νόσου. 

 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες του Ομίλου, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και 

ακολουθεί τις οδηγίες των τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που 

εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. Ειδικότερα οι προτεραιότητες του Ομίλου και της Εταιρείας 

συνοψίζονται παρακάτω: 

 

 Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 

 Λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων ενόψει της επικείμενης επαναφοράς 

των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε κανονικές συνθήκες 

 Προστασία της οικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας 

 

Ο Όμιλος έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής επιχειρησιακής του 

λειτουργίας, υλοποιώντας σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να 

εξασφαλίσει τη γρήγορη επαναφορά των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, μόλις αρθούν οι 

περιορισμοί. Επιπλέον, βρίσκετε σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών 

του, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις 

επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο. 
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Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2019 

γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 

 

 

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 O Διευθύνων Σύμβουλος 

Τσιόλκας Αθανάσιος  

Α.Δ.Τ.  ΑΝ 615929 

 Κωστόπουλος Νικόλαος  

Α.Δ.Τ.  ΑΜ 926134 

 

Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Καπανταϊδάκης Ιωάννης 

ΑΔΤ ΑΝ 622898 

Αρ. Αδείας Α' Τάξης 0032273  
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