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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας LEON GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (δ.τ. LEON GAS
Α.Β.Ε.Ε.)
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας LEON GAS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΓΡΑΕΡΙΩΝΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (δ.τ. LEON GAS Α.Β.Ε.Ε.) (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται
από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2019 και την κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
εταιρείας LEON GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (δ.τ. LEON GAS Α.Β.Ε.Ε.) κατά την
30η Ιουνίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, σε προηγούμενες χρήσεις, είχαν διενεργηθεί, επιπλέον αποσβέσεις επί των κτιρίων
συνολικού ποσού ευρώ 33 χιλ., με συνέπεια η αξία των κτιρίων και τα ίδια κεφάλαια να
εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα, όπως και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
2) Το κονδύλι του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Εμπορεύματα» ποσού ευρώ 2.088 χιλ. κατά
την 30/06/2019 και ποσού ευρώ 1.279 χιλ. κατά την 30/06/2018 αφορά την απογραφή των
αποθεμάτων υγραερίου της Εταιρείας στις αντίστοιχες ημερομηνίες. Δεδομένου ότι η
ημερομηνία διεξαγωγής της φυσικής απογραφής λήξεως των αποθεμάτων της Εταιρείας κατά
την 30/06/2019 και 30/06/2018 ήταν προγενέστερη της ημερομηνίας ορισμού μας ως ελεγκτών,
δεν ήταν εφικτή η επαλήθευση των διαδικασιών της φυσικής απογραφής εκ μέρους μας.
Περαιτέρω και από άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργήθηκαν δεν κατέστη
δυνατή η επιβεβαίωση των υπολοίπων αυτών των απογραφών. Για τους λόγους αυτούς
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διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με τα υπόλοιπα των απογραφών εμπορευμάτων κατά την
30/06/2019 και 30/06/2018.
3) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από
την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 1.527 χιλ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών
αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί κατά την
εκτίμησή μας ισόποση απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού η
αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και
τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.527 χιλ.
4) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές
ελεγκτικές διαδικασίες, εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ποσού ευρώ 55 χιλ. και
εμπορικών υποχρεώσεων σε προμηθευτές συνολικού ποσού ευρώ 192 χιλ. και συνεπώς
διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αυτών και την
ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια.
5) Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης παραστάσεων
δικηγόρων σε οκτώ (8) Νομικούς Σύμβουλους της Εταιρείας. Μέχρι την ημερομηνία του
ελέγχου μας είχαμε λάβει απαντήσεις από δύο (2) Νομικούς Σύμβουλους οι οποίοι μας
απάντησαν ότι δεν χειρίζονται υποθέσεις της Εταιρείας. Λόγω του γεγονότος ότι δεν λάβαμε
απαντήσεις από όλους τους Νομικούς Σύμβουλους της Εταιρείας, διατηρούμε επιφύλαξη α) για
την μη ύπαρξη αγωγών τρίτων κατά της Εταιρείας και τις ενδεχόμενες επιδράσεις αυτών στα
αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
6) Στην Εταιρεία έχει διενεργηθεί μερικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 01/07/2014 –
30/06/2015 μέχρι και 01/07/2017 – 30/06/2018. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της
εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί οριστικά από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από
01/07/2014 – 30/06/2015 μέχρι και 01/07/2018 – 30/06/2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία έχει σχηματίσει
πρόβλεψη συνολικού ύψους ευρώ 1.156 χιλ. που αφορά τα ποσά πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων που βεβαιώθηκαν στην επόμενη χρήση κατόπιν του μερικού φορολογικού
ελέγχου για τις χρήσεις 01/07/2014 – 30/06/2015 μέχρι και 01/07/2017 – 30/06/2018. Η εταιρεία
δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό οριστικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις
01/07/2014 – 30/06/2015 μέχρι και 01/07/2018 – 30/06/2019 και δεν έχει σχηματίσει σχετική
πρόβλεψη για αυτή την πιθανή υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να
αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της συμπληρωματικής πρόβλεψης
που τυχόν απαιτείται να σχηματιστεί.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην
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Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στην ενότητα Β του προσαρτήματος των οικονομικών
καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση 01/07/2018 –
30/06/2019 υπέστη ζημία ευρώ - 2.127 χιλ., οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των
ευρώ - 9.327 χιλ., η Εταιρεία έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς και Τράπεζες συνολικού ποσού ευρώ 5.133 χιλ. και γενικά αντιμετωπίζει
σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, δεδομένου ότι έχει εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια δανεισμού
που της έχουν χορηγήσει οι τράπεζες, επίσης κατά την 30/06/2019 οι τρέχουσες υποχρεώσεις
της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά
ευρώ 6.395 χιλ. τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των
ευρώ -7.617 χιλ., επιπλέον στην Εταιρεία με ημερομηνία 20/12/2019 κοινοποιήθηκε η με αρ.
πρωτ. 60213/20-12-2019 πράξη διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 από τη Δ.Ο.Υ. Ξάνθης για
ποσό ευρώ 483 χιλ.. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση Β του προσαρτήματος των οικονομικών
καταστάσεων, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά
περιγράφονται στην ενότητα Β του προσαρτήματος
των οικονομικών καταστάσεων,
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική
αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η
γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός
και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές
τις ενέργειες.
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά,
θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών,
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
·

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

·

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

·

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

·

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες
που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας
να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται
να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
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·

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 30.06.2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία LEON GAS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ–
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ–ΑΕΡΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (δ.τ. LEON GAS Α.Β.Ε.Ε.) και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
γ) Στην ενότητα Β του προσαρτήματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά
στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 έχει
καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του
Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε τη γενική συνέλευση των
μετόχων με ημερομηνία 30.11.2019 ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 180

Ιωάννης Μιχ. Αρκουλής
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 33851

Λεωφόρος Κηφισίας 294, Χαλάνδρι 152 32
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της χρήσεως από 1η Ιουλίου 2018 έως 30η Ιουνίου 2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2019
Ποσά σε €

30.06.2019

30.06.2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

391.201,25

402.677,02

Μηχανολογικός εξοπλισμός

24.055,29

45.634,02

Λοιπός εξοπλισμός

36.977,31

40.808,51

452.233,85

489.119,55

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Δάνεια και απαιτήσεις

0,12

0,12

0,12

0,12

117.778,09

117.778,09

0,00

6.650,21

Σύνολο

117.778,09

124.428,30

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

570.012,06

613.547,97

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο

1.641,98

813,35

2.088.642,12

1.278.999,68

1.572,18

1.604,72

2.091.856,28

1.281.417,75

2.265.902,61

2.045.476,60

Χ ρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

295.702,59

319.239,02

2.803.983,10

2.551.229,21

Προπληρωμένα έξοδα

2.725,72

1.719,64

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.553,32

134.276,99

Σύνολο

5.372.867,34

5.051.941,46

Σύνολο κυκλοφορούντων

7.464.723,62

6.333.359,21

Σύνολο ενεργητικού

8.034.735,68

6.946.907,18

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

1.710.534,00

1.710.534,00

1.710.534,00

1.710.534,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

50.439,89

50.439,89

-9.377.775,70

-7.250.470,25

Σύνολο

-9.327.335,81

-7.200.030,36

Σύνολο καθαρής θέσης

-7.616.801,81

-5.489.496,36

Αποτελέσματα εις νέο

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

407.838,10

0,00

1.255.641,67

0,00

1.663.479,77

0,00

102.375,24

113.750,26

Υ ποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις

25.686,88

29.115,87

128.062,12

142.866,13

Τραπεζικά δάνεια

4.244.872,85

3.992.058,32

Εμπορικές υποχρεώσεις

1.579.031,76

1.102.086,24

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιποί φόροι και τέλη

507.646,40

576.912,34

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

1.322.471,88

1.175.644,06

Λοιπές υποχρεώσεις

6.039.051,71

5.192.426,89

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

166.921,00

254.409,56

Σύνολο

13.859.995,60

12.293.537,41

Σύνολο υποχρεώσεων

15.651.537,49

12.436.403,54

8.034.735,68

6.946.907,18

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2019 (01/07/2018 - 30/06/2019)

Ποσά σε €

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

01.07 -

01.07 -

30.06.2019

30.06.2018

11.080.096,54

7.827.710,29

-10.158.307,38

-7.125.873,76

921.789,16

701.836,53

162.578,88

143.694,92

1.084.368,04

845.531,45

Έξοδα διοίκησης

-219.919,49

-217.032,87

Έξοδα διάθεσης

-943.212,13

-698.462,42

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-1.805.095,56

-113.147,27

Λοιπά έσοδα και κέρδη

14.835,79

27.574,82

-1.869.023,35

-155.536,29

-258.282,10

-206.827,51

-2.127.305,45

-362.363,80

0,00

0,00

-2.127.305,45

-362.363,80

Σύνολο

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει).

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)
1.

Επωνυμία: LEON GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (δ.τ.
LEON GAS Α.Β.Ε.Ε.)

2.

Η νομική μορφή της εταιρείας είναι Ανώνυμη Εταιρεία.

3.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 01/07/2018 έως
30/06/2019.

4.

Διεύθυνση: ΒΙΟ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ

5.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 012518046000

6.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε
εκκαθάριση ούτε έχει ληφθεί απόφαση των φορέων για εκκαθάριση ή οριστική παύση
εργασιών.

7.

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται
στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

8.

Η διοίκηση δηλώνει ότι οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε
πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

9.

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

10.

Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 4 άρθρου 29)
Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες:
α) Η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση 01/07/2018 – 30/06/2019 υπέστη ζημία ευρώ
(2.127.305,45).
β) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των ευρώ (9.327.335,81)
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γ) Η Εταιρεία έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
και Τράπεζες συνολικού ποσού ευρώ (5.132.591,08) και γενικά αντιμετωπίζει σημαντικό
πρόβλημα ρευστότητας, δεδομένου ότι έχει εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια δανεισμού που της
έχουν χορηγήσει οι τράπεζες.
δ) Κατά την 30/06/2019, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του
κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ευρώ 6.395.271,98.
ε) Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των € (7.616.801,81).
Επίσης στην Εταιρεία με ημερομηνία 20/12/2019 κοινοποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 60213/20-122019 πράξη διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 από τη Δ.Ο.Υ. Ξάνθης για ποσό
€ 483.350,84.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η διοίκηση έχει προβεί σε ρυθμίσεις ορισμένων οφειλών
προς το Δημόσιο και βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση και διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες και
τους Πιστωτές της.
Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ετοιμάσει σχέδιο αναδιοργάνωσης της δομής
και της λειτουργίας της εταιρείας.
Ύστερα από τις προαναφερόμενες ενέργειες η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξυπηρετηθούν οι
χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια οι
παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής
συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν
προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της
δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και
με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. Επισημαίνουμε επίσης ότι τα αποτελέσματα της
κλειόμενης χρήσεως έχουν επιβαρυνθεί και με έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα
συνολικού ύψους € 1.805.095,56 που αφορούν κυρίως προβλέψεις για διαφορές φορολογικού
ελέγχου των χρήσεων 01/07/14 – 30/06/15 έως 01/07/17 – 30/06/18, καθώς και πρόβλεψη
αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Παρά ταύτα, τα ανωτέρω γεγονότα καθώς και το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς υλοποίησης
της ανωτέρω αναδιοργάνωσης υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία
ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση ούτε έχει ληφθεί απόφαση των φορέων για εκκαθάριση
ή οριστική παύση εργασιών.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε Γενική Συνέλευση με ημερομηνία
30/11/2020 με θέμα τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του
Ν. 4548/2018.
Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (παρ. 5 άρθρου 29)

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών
και εκτιμήσεων, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων
μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Τα
πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι λογιστικές
εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, την απομείωση
των απαιτήσεων, την απομείωση των παγίων και αύλων.
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

2.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το
οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τα
πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος
κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληρεί τον ορισμό του περιουσιακού
στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). Ζημία απομειώσεως
καταχωρίζεται όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί
την ανακτήσιμη αξία του.

3.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο με ετήσιο συντελεστή
απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

4.

Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο με βάση τη διάρκεια
της μίσθωσης.
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5.

Επενδύσεις σε ακίνητα δεν υπάρχουν.

6.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο με τους
παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη
οικονομική ζωή τους:
α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Κτίρια και τεχνικά έργα

25 έτη

(2)

Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

10 έτη

(3)

Μεταφορικά μέσα επιβατικά

6 - 7 έτη

(4)

Μεταφορικά μέσα φορτηγά

8 – 9 έτη

(5)

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

10 έτη

(6)

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός

5 έτη

7.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν
αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών
στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών,
αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

8.

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες, παραχωρήσεις, δικαιώματα,
λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα. Οι άδειες,
παραχωρήσεις, δικαιώματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα καταχωρούνται
αρχικά στο κόστος κτήσεως πλέον κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται για την επέκταση
της διάρκειας της ισχύος τους. Τα λογισμικά προγράμματα καταχωρούνται αρχικά στο
κόστος αγοράς πλέον κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται προκειμένου αυτά να τεθούν σε
καθεστώς λειτουργίας. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα
λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών
προδιαγραφών. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α) Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές
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(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με
συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα
στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται
με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική
ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης
μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν
τέτοια άυλα.
γ)

Λογισμικά προγράμματα αποσβένονται με συντελεστή 20%

9.

Δεν υπάρχουν επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες.

10.

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και
«Χρεωστικοί τίτλοι») καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές
(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρούνται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες
που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα
είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωρηθεί ζημία απομειώσεως.

11.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την
ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές
συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

12.

Οι διαφορές από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του
εμπορικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στην
περίοδο που προκύπτουν.

13. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή
μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την
κυριότητα του στοιχείου αυτού. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και
χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας
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και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.

14.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά,
βιολογικά αποθέματα) καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει
κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων
αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και
άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία, καθώς και μια εύλογη
αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το
ιδιοπαραγόμενο στοιχείο και τα οποία αφορούν την περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία δεν
επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή
ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τα αποθέματα επιμετρώνται στη χαμηλότερη
αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των
αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Οι ζημία που
προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν
αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης
αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών
στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη
παρουσίαση.

15.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

16.

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. Η απομείωση των
προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού
ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να
επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

17.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ανγνωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιμης αξίας.
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18.

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρεία σχημάτισε στην τρέχουσα χρήση
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού συνολικού ύψους ευρώ 407.838,10 εκ των οποίων
ποσό ευρώ 25.153,08 αφορά την τρέχουσα χρήση και ποσό ευρώ 382.685,02 τις
προηγούμενες χρήσεις.

19.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους, εκτός αν η
αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Οι Λοιπές προβλέψεις της Εταιρείας κατά την 30/06/2019 αναλύονται ως
εξής:
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου (πλην Φόρου
Εισοδήματος)
Λοιπές προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

€ 1.155.641,67

Σύνολο

€ 1.255.641,67

€

100.000,00

20.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσματα. Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν
η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική
δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

21.

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό
τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό
των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων,
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. Μια μη
χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
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22.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων
αναγνωρίζονται αρχικά, ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) στις
υποχρεώσεις, στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η
έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα
της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους
στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς
στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο
που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα
έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

23.

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής
νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και
προσαυξήσεις. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές.

24.

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές
μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η εταιρεία
δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

25.

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία
καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: (α)
μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με
την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα
οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και
κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.
Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το
εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως
έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα
δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
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26.

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.

27.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα
στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την
ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου
αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της
ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της
αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το
διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική
από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη
προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
της περιόδου που προκύπτουν.

28.

Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Τα στοιχεία αυτά
αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή
δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως
υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

29.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει
αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν
προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για γεγονότα που συνέβησαν
ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα
γνωστοποιούνται, εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

30.

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών αναγνωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί
με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι
συγκρίσιμα. Στην κλειόμενη χρήση δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
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31.

Η διόρθωση των λαθών αναγνωρίζεται με την αναδρομική διόρθωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Στην τρέχουσα χρήση έγιναν ορισμένες διορθώσεις
σε κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, ώστε αυτά να
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης χρήσεως. Οι διορθώσεις αυτές
είναι οι εξής:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 30/06/2018
Μηχανολογικός Εξοπλισμός

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
30/06/2018

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ
ΠΟΣΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

86.438,43

45.634,02

40.804,41

4,10

40.808,51

-40.804,41

320.958,66

319.239,02

1.719,64

0,00

1.719,64

-1.719,64

43.749,36

0,00

43.749,36

3.945,00

50.439,89

-46.494,89

2.745,53

0,00

2.745,53

Εμπορικές υποχρεώσεις

1.063.085,61

1.102.086,24

-39.000,63

Λοιπές υποχρεώσεις

5.231.427,52

5.192.426,89

39.000,63

Σύνολο

0,00

Λοιπός εξοπλισμός
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Προπληρωμένα έξοδα
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Αποθεματικά
καταστατικού

νόμων

Αφορολόγητα αποθεματικά

32.

ή

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική
εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών
γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Οι
μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
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Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

Ενσώματα και άυλα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων
παγίων.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων περιόδου
Ποσά σε €

Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία 30/06/2017

Ακινήτα

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

1.717.521,93

1.496.135,96

3.999.368,20

7.213.026,09

-1.428.383,61

-3.957.925,87

-6.665.976,95

437.854,46

67.752,35

41.442,33

547.049,14

Πωλήσεις / Καταστροφές παγίων
-35.177,44

-22.118,33

Αποσβέσεις πωληθέντων /
καταστραφέντων παγίων
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία 30/06/2018

10.889,44

10.889,44

-58.471,70

-58.471,70

-11.523,26

-68.819,03

58.471,70

58.471,70

1.717.521,93

1.496.135,96

3.951.785,94

7.165.443,83

-1.314.844,91

-1.450.501,94

-3.910.977,43

-6.676.324,28

402.677,02

45.634,02

40.808,51

489.119,55

Προσθήκες

0,00

Πωλήσεις / Καταστροφές παγίων
Δαπάνη απόσβεσης

0,00
-11.475,77

-21.578,73

-3.831,20

Αποσβέσεις πωληθέντων /

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία 30/06/2019

-36.885,70
0,00

καταστραφέντων παγίων
Κόστος

Σύνολο

-1.279.667,47

Προσθήκες
Δαπάνη απόσβεσης

Λοιπός εξοπλισμός

1.717.521,93

1.496.135,96

3.951.785,94

7.165.443,83

-1.326.320,68

-1.472.080,67

-3.914.808,63

-6.713.209,98

391.201,25

24.055,29

36.977,31

452.233,85

Στην κλειόμενη και σε προηγούμενες χρήσεις δεν έχει πραγματοποιηθεί απομείωση σε κανένα
κονδύλι των ενσώματων πάγιων στοιχείων.
Στην κλειόμενη και σε προηγούμενες χρήσεις η αξία κτήσης των ενσώματων πάγιων στοιχείων
δεν έχει προσαυξηθεί λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων.
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Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείών περιόδου
Ποσά σε €
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία 30/06/2017

Λοιπά άϋλα

Σύνολο

545.403,10

545.403,10

(545.402,98)

(545.402,98)

0,12

0,12

Προσθήκες

0,00

Δαπάνη απόσβεσης

0,00

Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία 30/06/2018

545.403,10

545.403,10

(545.402,98)

(545.402,98)

0,12

0,12

Προσθήκες

0,00

Δαπάνη απόσβεσης

0,00

Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία 30/06/2019

2.

545.403,10

(545.402,98)

(545.402,98)

0,12

0,12

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Ποσά σε €
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο

3.

545.403,10

30.06.2019

30.06.2018

117.778,09

117.778,09

117.778,09

117.778,09

Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 6 άρθρου 29)
Στην κλειόμενη και τη συγκριτική χρήση δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

4.

Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού (παρ. 7 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.
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5.

Επιμέτρηση στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 10 άρθρου 29)
Δεν έγινε.

6.

Δάνεια και απαιτήσεις (μη κυκλοφορούντος ενεργητικού)
Δεν υπάρχουν.

7.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι Εμπορικές, λοιπές απαιτήσεις και τα Προπληρωμένα έξοδα αναλύονται ως κάτωθι:

Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο
Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για είσπραξη
Επιταγές σε καθυστέρηση
Χρεώστες διάφοροι
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις
Υπόλοιπο

8.

Κατά την
30/06/2019
2.007.043,96
1.757,12
34.600,00
6.000,00
277.841,26
2.803.983,10
5.131.225,44
-61.339,73
5.069.885,71

Κατά την
30/06/2018
1.786.617,95
1.757,12
34.600,00
6.000,00
277.841,26
2.551.229,21
4.658.045,54
-61.339,73
4.596.705,81

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι Εμπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές Πελατών
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

9.

Κατά την
30/06/2019
1.540.031,13
39.000,63
5.269.829,48
769.222,23
7.618.083,47

Κατά την
30/06/2018
1.063.085,61
39.000,63
4.088.306,88
1.104.120,01
6.294.513,13

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)
Επί όλων των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου και των Τραπεζών για εξασφάλιση υποχρεώσεων συνολικού ύψους
€ 4.752.519,25 σύμφωνα με τα βιβλία κατά την 30/06/2019
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10.

Υποχρεώσεις της εταιρείας που καλύπτονται με εξασφαλίσεις (παρ. 13 άρθρου 29)
Βλέπε ανωτέρω παράγραφο 9

11.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές μετά από 5 έτη από την
ημερομηνία του ισολογισμού (παρ. 14 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν

12.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (παρ. 16 άρθρου
29)
Δεν υπάρχουν ποσά σημαντικού ύψους.

13. Έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (παρ. 17
άρθρου 29)
Τα σημαντικότερα ποσά εξόδων της κλειόμενης χρήσεως είναι τα κάτωθι:
Κατά την
31/12/2019
Αγορές εμπορευμάτων – Α΄Υλών &
Υλικών Συσκευασίας
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ενέργεια – Ύδρευση –
Τηλεπικοινωνίες
Ενοίκια
Ασφάλιστρα
Μεταφορικά
Αναλώσιμα
Επισκευές – Συντηρήσεις
Διαφήμιση – προβολή
Φόροι-Τέλη
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

10.035.933,02
519.369,09
325.019,97
30.712,18
4.838,64
11.697,02
301.329,48
7.564,24
16.044,85
1.855,00
16.503,54
13.686,27
36.885,70
11.321.439,00
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Τα σημαντικότερα ποσά εσόδων της κλειόμενης χρήσεως είναι τα κάτωθι:
Κατά την
31/12/2019
Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού
(καθαρό ποσό)
Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού
(καθαρό ποσό)
Εισπραττόμενα έξοδα πωλήσεων
Σύνολο

14.

10.605.872,11
474.224,43
162.578,88
11.242.675,42

Τόκοι της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 (παρ. 18 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν

15.

Απασχολούμενοι στην οντότητα (παρ. 23 άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθε σε 23
απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 26).

16.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν
για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε εγγύηση (παρ. 25 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν

17.

Λοιπές πληροφορίες
1) Στην Εταιρεία έχει διενεργηθεί μερικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 01/07/14 –
30/06/15 έως 01/07/17 – 30/06/18.
2) Η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 και η κήρυξη του σε πανδημία από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο
με αβέβαιη πορεία. Η Εταιρεία με μέγιστο αίσθημα ευθύνης παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις προκειμένου να ανταποκριθεί κατάλληλα σε όλα τα επίπεδα έχοντας
προετοιμάσει ειδικό πλάνο δράσεων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη
επιχειρηματική λειτουργία της, καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της και της
κοινωνίας στο σύνολό της. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την πρόληψη της
εξάπλωσης του COVID-19.
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Όσον αφορά στην αλυσίδα εφοδιασμού, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει αποθέματα τα
οποία μπορούν να καλύψουν αυξημένα επίπεδα παραγγελιών. Κατά την δεδομένη
χρονική στιγμή, η περαιτέρω εξέλιξη, η διάρκεια και η επίπτωση της πανδημίας του
COVID-19 δεν μπορεί να προβλεφθεί. Επίσης, μέχρι σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί το
σύνολο των μέτρων της πολιτείας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και γενικά είναι
αβέβαιη και ρευστή η κατάσταση στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Κατά την δεδομένη
χρονική στιγμή, οι ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας από
την εξάπλωση του COVID-19 είναι υπό αξιολόγηση. Παρόλα αυτά, η διοίκηση εκτιμά
πως στη λήξη αυτής της διαταραγμένης περιόδου το επίπεδο της κατανάλωσης θα
επανέλθει στα φυσιολογικά του επίπεδα.
Η κύρια προτεραιότητα της Εταιρείας είναι να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις
μελλοντικές προκλήσεις, δίνοντας έμφαση στην υψηλή ποιότητα σε όλο το εύρος των
δραστηριοτήτων της, πάντα με γνώμονα την προστασία του εργατικού δυναμικού και της
κοινωνίας στο σύνολο της.

Ξάνθη, 18 Σεπτεμβρίου 2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Νίκα Ασπασία
Α.Δ.Τ.: ΑΖ - 045453

Νίκα Μαρία
Α.Δ.Τ.: ΑΒ - 595864

Παπαδοπούλου Βασιλική
Α.Δ.Τ.: ΑΖ - 898167
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.: 1729 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
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