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Α. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Εταίρους της ετερορρύθµου εταιρείας:  

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης 

∆εκεµβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 

πληροφορίες. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική 

θέση της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2019, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες 

ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισµού 

µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο 

των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που 

έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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 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 βάσης 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 προχωρήσει 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 ∆ΠΕ, 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 ∆ΠΕ 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 την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη 

εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών 

εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση. 

• 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 εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να 

έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων 

των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και 

σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η Συνέλευση των Εταίρων έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιαχειριστή, 

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 ∆ιαχείρισης του ∆ιαχειριστή έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του 

άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31/12/2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης. 

 

 

Ηράκλειο, 14 Αυγούστου 2020 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Εµµανουήλ Ν. ∆ιαµαντουλάκης 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13101 
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Β. Έκθεση ∆ιαχείρισης 

 

ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

Προς τη Συνέλευση των Εταίρων, για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2019 

  

Κύριοι Εταίροι, 
 

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπ’ όψη σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, καθώς και την παρούσα έκθεση για τη 

χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2019, σύµφωνα µε το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. 

1. ∆ραστηριότητα 

Η οικονοµική δραστηριότητα της εταιρείας αφορά αποκλειστικά και µόνο στην εκµετάλλευση 

φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονοµαστικής ισχύος 5,5MW επί µισθωµένου 

αγροτεµαχίου 154.329µ2 στη θέση Κούκος του νοµού Πιερίας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν ΥΠΕΚΑ 

∆6/Φ16536/ΟΙΚ.11077/02.06.2010 άδεια παραγωγής και την υπ’ αριθµόν 37649/23.06.2011 άδεια 

εγκατάστασης. Ο εν λόγω φωτοβολταϊκός σταθµός τέθηκε σε λειτουργία  τον Ιούνιο του 2012 σύµφωνα µε 

την υπ’ αριθµόν 5964/24.05.2011 σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε τον ∆ΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ).  

Η κλειόµενη χρήση παρουσιάζει κύκλο εργασιών 1.863.257€ και καταλήγει σε κέρδη µετά από φόρους 

826.021€ έναντι κερδών 730.748€ την προηγούµενη χρήση. Η αύξηση των αποτελεσµάτων οφείλεται κυρίως 

στη αύξηση του κύκλου εργασιών λόγω της αύξησης της παραγωγής κατά 2,25%.  

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:  

     

  

Ισχύς αδείας  5,5 MW 

Είδος εγκατάστασης  ΦΒ>5MW

Τάση Σύνδεσης  Μέση 

Περιοχή  Ν.Πιερίας 

NEW DEAL τιµή/KWh 0,23 €/ KWh

Περίοδος ∆ιασύνδεσης Β τριµ.2012

2019 2018 2017 2016 Μεταβολή '19 - '18

Ετησία Παραγωγή (KWh) 8.101.117 7.922.947 8.300.334 8.201.829 2,25%

Πωλήσεις 1.863.257 1.822.278 1.909.073 1.886.421 2,25%
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2. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Πιστωτικός κίνδυνος: Λόγω της φύσεως της δραστηριότητας, οι πωλήσεις και οι απαιτήσεις της εταιρείας 

συγκεντρώνονται στον πελάτη «∆ιαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης 

ΑΕ– ∆ΑΠΠΕΠ ΑΕ». Οι απαιτήσεις αυτές την 31.12.2019 ανέρχονται σε 496.911€ και αξιολογούνται ως 

ασφαλούς είσπραξης. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου: Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αποπληρωθεί µέχρι την 31.12.2019. 

Συνεπώς δεν υφίσταται κίνδυνος του επιτοκίου. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας είναι περιορισµένος. Το καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 ήταν 1.277.809€ και οι ταµιακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες, πριν τις µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης, 1.666.738€. 

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος: ∆εν υφίσταται σηµαντικός συναλλαγµατικός κίνδυνος για την εταιρεία. 

 

Συµβατικός & Κανονιστικός κίνδυνος: Η εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους που απορρέουν από την φύση 

των δραστηριοτήτων της και την λειτουργία της στην κρατικά εποπτευόµενη αγορά ενέργειας. 

 

Μακροοικονοµικές συνθήκες / COVID-19 : Πιθανή επιδείνωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών καθώς και 

των υγειονοµικών συνθηκών/περιορισµών, ενδέχεται να επηρεάσει τους όρους πώλησης της ηλεκτρικής 

ενέργειας ή τους χρόνους είσπραξης από τον ∆ΑΠΕΕΠ. 

 

 

  

Επιχειρηµατικό Μοντέλο :  

Η οικονοµική δραστηριότητα της εταιρείας αφορά 

αποκλειστικά και µόνο στην εκµετάλλευση φωτοβολταϊκού 

σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονοµαστικής 

ισχύος 5,5MW επί µισθωµένου αγροτεµαχίου 154.329µ2 στη 

θέση Κούκος του νοµού Πιερίας, σύµφωνα µε την υπ’ 

αριθµόν ΥΠΕΚΑ ∆6/Φ16536/ΟΙΚ.11077/02.06.2010 άδεια 

παραγωγής και την υπ’ αριθµόν 37649/23.06.2011 άδεια 

εγκατάστασης.  

Η ροή της παραγωγής & των ταµειακών ροών απεικονίζονται 

στο διάγραµµα δίπλα.  
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3. ∆ιάθεση Κερδών 

Στη συνέλευση των εταίρων θα προταθεί η διάθεση κερδών της χρήσης 2019.  

Ως κάτωθι: 

 

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 33 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα 

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

και εγκρίθηκαν από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας την 14η Αυγούστου 2020 

 

Παρακαλούµε του κύριους εταίρους όπως εγκρίνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2019.  

 

 Ηράκλειο, 14 Αυγούστου 2020 

 

Ο ∆ιαχειριστής  

 

 

Κωνσταντίνος Αρχοντάκης 

2019

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 826.020,85

Πλέον :  Κέρδη προηγούµενων χρήσεων 415.280,19

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 1.241.301,04

Τακτικό αποθεµατικό 41.301,04

∆ιανοµή µερισµάτων 1.200.000,00

Υπόλοιπο αποτελεσµάτων εις νέο 0,00
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1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 
 

Ενεργητικό Σηµ. 31/12/2019 31/12/2018

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - -

Αναβαλλόµενη φορολογική απάιτηση 7 21.480 10.210

∆ικαιώµατα χρήσης οικοπέδων 8 550.774 -

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 9 7.872.358 8.380.690

8.444.611 8.390.900

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες 10 496.911 534.839

Λοιπά  στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 11 326.101 311.580

Προπληρωµές 11 31.449 31.475

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 713.770 113.398

1.568.232 991.292

Σύνολο Ενεργητικού 10.012.843 9.382.192

  

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

  

Ίδια Κεφάλαια   

Εταιρικό κεφάλαιο 13 4.700.000 4.700.000

Λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια 6.762 6.762

Αποτελέσµατα εις νέον 4.455.287 3.629.267

Σύνολο Καθαρής Θέσης 9.162.049 8.336.029

  

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14 - 519.612

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 15 560.371 -

560.371 519.612

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις   

Τρέχον µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 14 - 168.286

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.037 523

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 16 276.222 353.788

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.164 3.955

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 290.423 526.552

Σύνολο Υποχρεώσεων 850.794 1.046.164

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων

10.012.843 9.382.192

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
 

 
 

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 
 
  

Σηµ. 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 17 1.863.257 1.822.278
Κόστος πωληθέντων 18 717.859 740.905
Μικτό κέρδος 1.145.398 1.081.372
Άλλα εισοδήµατα - 15.996
Έξοδα διοίκησης 19 (21.523) (11.956)
Λοιπά έξοδα 20 (1.350) -
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 21 (34.691) (53.249)
Αποτελέσµατα  προ φόρων 1.087.834 1.032.164

Έξοδο φόρου εισοδήµατος 23 (273.083) (310.580)
Αναβαλλόµενος Φόρος 23 11.270 9.165
Αποτελέσµατα µετά από  φόρους 826.021 730.748

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 826.021 730.748

Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου
1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών & 
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων 

1.122.525 1.085.413

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, 
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων & Αποσβέσεων

1.666.738 1.595.802

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Εταιρικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2019 4.700.000 6.762 3.629.267 8.336.029

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης - - 826.021 826.021

Υπόλοιπο την 31/12/2019 4.700.000 6.762 4.455.287 9.162.049

Εταιρικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαιων

Υπόλοιπο την 01/01/2018 4.700.000 6.762 2.898.518 7.605.280

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης - - 730.748 730.748

Υπόλοιπο την 31/12/2018 4.700.000 6.762 3.629.267 8.336.029

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  01.01.2019 -31.12.2019

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  01.01.2018 -31.12.2018
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4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών  

 

 

1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 1.087.834 1.032.164
Πλέον: Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 544.213 510.389
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 34.691 53.249
Λειτουργικές ταµειακές ροές πριν από τις µεταβολές 
κεφαλαίου κίνησης 1.666.738 1.595.802
Πλέον: Προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 23.432 285.059
Αύξηση / (µείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 11.223 (2.753)

1.701.393 1.878.107
Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα 34.691 53.249
Καταβληµένοι φόροι 350.650 327.482

Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.316.053 1.497.376

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (4.000) (3.475)

Αύξηση / ( µείωση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων (23.783) (0)

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών 
δραστηριοτήτων (β) (27.783) (3.475)

Χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες 

Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων

Πληρωµές  δανείων (687.898) (1.604.242)

Σύνολο εισροών / (εκροών) 
χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων (γ) (687.898) (1.604.242)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα χρηµατικά 
διαθέσιµα 

και ισοδύναµα  της περιόδου  (α) + (β) +(γ) 600.372 (110.341)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
χρήσεως 113.398 223.739
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
χρήσεως 713.770 113.398
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5. Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων 

5.1  Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  

Η «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» µε τον διακριτικό 

τίτλο «ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») εδρεύει στη Βιοµηχανική Περιοχή του ∆ήµου 

Ηρακλείου. 

Σύµφωνα µε το από 21.07.2011 καταστατικό της εταιρείας, διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος της 

εταιρείας έχει οριστεί ο κος Κωνσταντίνος Αρχοντάκης ο οποίος και δεσµεύει µε την υπογραφή του την 

εταιρεία έναντι παντός φυσικού και νοµικού προσώπου. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας “ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΕ” και ενοποιείται ολικά στις καταστάσεις του οµίλου. 

 
5.2 Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων αναλύονται παρακάτω: 

 
5.2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας αφορούν τη χρήση 1.1 - 31.12.2019, και έχουν 

συνταχθεί: α) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά 

υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και β) µε βάση την αρχή 

του ιστορικού κόστους. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern basis). Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η 

εταιρεία θα έχει στη διάθεση της τους απαραίτητους πόρους για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της ώστε να µπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες της 

τουλάχιστον για τους επόµενους 12 µήνες. 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

της 31.12.2019, είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που 

έληξε την 31.12.2018. 
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5.2.2 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

 
� Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 

01/01/2019 ή µεταγενέστερα. 

• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκοπός του 

έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτής») και ο προµηθευτής 

(«ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 

πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει 

τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Η επίδραση του νέου 

Πρότυπου στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύεται στη σηµείωση 14. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε Χειρισµούς Φόρου Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 23. Το ∆ΛΠ 12 

«Φόροι Εισοδήµατος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισµό του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου, 

αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της 

αβεβαιότητας. Η Ε∆∆ΠΧΑ 23 περιλαµβάνει τις επιπρόσθετες του ∆ΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον 

τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό 

χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Η νέα ∆ιερµηνεία δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία µε Αρνητική Απόδοση» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 

9. Βάσει των υφιστάµενων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, µία οικονοµική οντότητα θα επιµετρούσε ένα 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού µε αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι 

δηµιουργεί ενδεχόµενες ταµειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται µόνο από πληρωµές κεφαλαίου και 

τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να επιµετρούν συγκεκριµένα 

προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε αρνητική απόδοση στο αποσβεσµένο 
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κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται µία συγκεκριµένη 

προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28: «Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 

28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό 

των µακροπρόθεσµων συµµετοχών σε µία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρµόζεται η 

µέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/01/2019) 

Τον ∆εκέµβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-

2017», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του 

προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο 

αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 3 - ∆ΠΧΑ 11: Συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως ο αποκτών 

σε µία από κοινού λειτουργία, ∆ΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήµατος από πληρωµές για 

χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµηµένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ∆ΛΠ 23: Κόστη δανεισµού 

επιλέξιµα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή ∆ιακανονισµός Προγράµµατος 

Καθορισµένων Παροχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 

19, βάσει των οποίων µία οικονοµική οντότητα απαιτείται να χρησιµοποιεί επικαιροποιηµένες 

αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισµό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού 

τόκου για την εναποµένουσα περίοδο µετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισµό ενός 

προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της 

κατανόησης των οικονοµικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιµων πληροφοριών στους 

χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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� Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωµάτωση σηµαντικών θεµάτων τα οποία δεν 

καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση µε συγκεκριµένες 

καθοδηγήσεις. Το αναθεωρηµένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς περιλαµβάνει ένα 

νέο κεφάλαιο σχετικά µε την επιµέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιµέτρησης, 

συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή µίας βάσης 

επιµέτρησης, θέµατα σχετικά µε την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονοµικές Καταστάσεις και 

καθοδήγηση αναφορικά µε την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρηµένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς περιλαµβάνει βελτιωµένους ορισµούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 

καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρµογή των εν λόγω ορισµών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την 

αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε 

σηµαντικούς τοµείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την 

επιµέτρηση στην χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισµένα Πρότυπα 

περιλαµβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 

αναφορών και η υποστήριξη για τη µετάβαση στο αναθεωρηµένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 

της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 και στο ∆ΛΠ 8: «Ορισµός του Ουσιώδους» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020) 
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Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισµό του ουσιώδους, 

προκειµένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά µε το ουσιώδες 

µέγεθος. Ο ορισµός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να 

περιληφθούν στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισµός τροποποιεί το ∆ΛΠ 1 και το ∆ΛΠ 8. Οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρµοστεί, 

συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση η οποία µέχρι τώρα περιλαµβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η 

Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7: “Αναµόρφωση Σηµείου Αναφοράς Επιτοκίου” 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέµβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισµένες απαιτήσεις 

συγκεκριµένων λογιστικών χειρισµών αντιστάθµισης, προκειµένου να εξοµαλύνει ενδεχόµενες επιπτώσεις 

που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναµόρφωση του Σηµείου Αναφοράς 

Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιµων χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της Ι8περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη 

σταδιακή κατάργηση των σηµείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες 

απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά µε τις σχέσεις αντιστάθµισης 

που επηρεάζονται άµεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3: «Ορισµός µίας Επιχείρησης» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 3 

προκειµένου να βελτιώσει τον ορισµό µίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να 

προσδιορίσουν αν µία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. 

Ο τροποποιηµένος ορισµός επισηµαίνει ότι η εκροή µίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες 

στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισµός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη µορφή µερισµάτων, 

χαµηλότερου κόστους ή άλλων οικονοµικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της 

τροποποίησης του ορισµού της επιχείρησης, το IASB µέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συµπληρωµατική 

καθοδήγηση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, 

αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 
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• ∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά 

ένα ενδιάµεσο Πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου 

βασισµένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισµό όλων των τύπων ασφαλιστικών 

συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός 

φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισµένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς µεταξύ οικονοµικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ∆ΠΧΑ 17 καθορίζει τις 

απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρµόζει µία οικονοµική οντότητα στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που 

σχετίζεται µε ασφαλιστικές συµβάσεις που εκδίδει και συµβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να 

έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Ταξινόµηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσµες ή Μακροπρόθεσµες» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2022) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από 

τα κριτήρια ταξινόµησης µιας υποχρέωσης ως µακροπρόθεσµη, την απαίτηση για µία οντότητα να έχει το 

δικαίωµα να αναβάλει τον διακανονισµό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την περίοδο 

αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωµα µίας οντότητας για αναβολή 

του διακανονισµού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η 

ταξινόµηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά µε την 

εξάσκηση του δικαιώµατος αναβολής του διακανονισµού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισµού 

επηρεάζουν την ταξινόµηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά µε την ταξινόµηση υποχρεώσεων 

µίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχοµένως να διακανονίσει µέσω έκδοσης ιδίων συµµετοχικών τίτλων. 

Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
5.2.3 Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς 

Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι οικονοµικές καταστάσεις, οι 

επεξηγήσεις και σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 
5.2.4 Ενσώµατες πάγιες ακινητοποιήσεις 

Στα ενσώµατα πάγια της εταιρείας περιλαµβάνεται κυρίως ο εξοπλισµός των φωτοβολταϊκών πάρκων 

(Panel). Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει και όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση τους. 

Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγµατοποιούνται. 

Μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον 
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προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή και την παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος 

λειτουργίας του.  

Οι αποσβέσεις των παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο και η υπολειµµατική τους αξία εκτιµάται 

µηδενική. Ο ωφέλιµος χρόνος ζωής των παγίων στοιχείων έχει ως εξής: 

� Φωτοβολταϊκά στοιχεία  23 έτη 

� Λοιπός εξοπλισµός 3 -15 έτη 

Οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν 

οι λογιστικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι 

διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.  

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 ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης.  

 

5.2.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή 

ζηµιά 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 αποτελέσµατα χρήσης. Η 

ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής 

τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος 

από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 

µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 

κόστους διάθεσής του, ενώ αξία εν χρήση είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών 

ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη 

διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίµησης του 

ανακτήσιµου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, 

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

περιουσιακό στοιχείο. 

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 ελαττωθεί. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 

5.2.6 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

Αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία επιµετρά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την αρχική τους αναγνώριση στην 

εύλογη αξία τους κατά την απόκτηση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει αρχικά τις εµπορικές απαιτήσεις χωρίς σηµαντική χρηµατοοικονοµική συνιστώσα στην τιµή 

συναλλαγής τους. 
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Ταξινόµηση και επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 

επιµετρούνται µεταγενέστερα στην αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία.  

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού ταξινοµούνται σε µια από τις 

εξής τρεις κατηγορίες:  

• στο αποσβεσµένο κόστος «AC», εφόσον 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 (solely payments of 

principle and interest – SPPI) 

• στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων απευθείας στην καθαρή θέση «FVTOCI», 

εφόσον πληρούνται αµφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηµατικού µοντέλου 

του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο µε την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών όσο και µε την 

πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 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 

• στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων «FVTPL»: σε κάθε άλλη περίπτωση, τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού θα επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

Το πρότυπο καταργεί τις υπάρχουσες κατηγορίες του ∆ΠΛ 39, ήτοι τις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη 

επενδύσεις, τα δάνεια και απαιτήσεις, και τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού. Η βάση της ταξινόµησης και της επακόλουθης επιµέτρησης εξαρτάται από τους ακόλουθους 

δύο παράγοντες:  

• Το επιχειρησιακό µοντέλο της οντότητας για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων.  

• Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών της οντότητας.  

Το επιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρείας αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται 

τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της προκειµένου να δηµιουργήσει ταµειακές ροές και καθορίζει 

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

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. Η αξιολόγηση επιχειρηµατικού µοντέλου 

εκτελείται βάσει σεναρίων που αναµένονται εύλογα από την Εταιρεία και δεν βασίζεται σε σενάρια 

«χειρότερης περίπτωσης» ή «προσοµοίωσης κρίσης». 
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Η δοκιµή SPPI είναι η δεύτερη προϋπόθεση για την ταξινόµηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου σε µία από τις κατηγορίες AC ή FVTOCI ή FVTPL. Ειδικότερα, για ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

που πρέπει να επιµετρηθεί σε AC ή FVTOCI, οι συµβατικοί όροι του πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριµένες 

ηµεροµηνίες στις ταµειακές ροές που να αποτελούνται από πληρωµές κεφαλαίου και τόκων επί του 

ανεξόφλητου αρχικού κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν διακρατούνται στο πλαίσιο 

επιχειρηµατικών µοντέλων «διακράτησης µε σκοπό την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών» («hold to 

collect») ή «διακράτησης µε σκοπό την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών ή πώλησης 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» («hold to collect and sell») σε FVTPL. 

 

5.2.7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά και καταθέσεις όψεως.  

 

5.2.8 Εταιρικό Κεφάλαιο 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατατάσσεται στα ιδία κεφάλαια.  

 

5.2.9 ∆άνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν 

µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς, και συνεπώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 

προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 

Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. 

 

5.2.10 Μισθώσεις  

(α) H Εταιρεία ως µισθώτρια 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκοπός του 

έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτής») και ο προµηθευτής 

(«ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 

πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Στο πλαίσιο της εφαρµογής του 

∆ΠΧΑ 16, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, οι µισθώσεις παγίων είτε λειτουργικές είτε 

χρηµατοδοτικές, αντιµετωπίζονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις και κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της 

µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών 
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εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική 

υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, 

απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που 

αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής 

των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές 

της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που 

γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

(β) H Εταιρεία ως εκµισθώτρια 

Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των µισθωµάτων καταχωρείται 

ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης 

καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την εκµίσθωση αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, 

η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση. Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές 

µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του ισολογισµού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια 

της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε βάση συνεπή µε παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. 

Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη 

σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 

και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται κατά την έναρξη 

της µίσθωσης, ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο µε την πραγµατική αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή 

αν είναι χαµηλότερη, µε την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

χρεώνονται κατευθείαν στο αποτέλεσµα. 

Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

Ως αξία κτήσης έχει θεωρηθεί το σύνολο της αξίας των µισθωµάτων αφού αφαιρεθούν τα χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα, τα οποία επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της εκάστοτε χρήσης.  

Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από 

την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές 

µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα, σε συστηµατική βάση 

κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

5.2.11 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)  

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. Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται στο 
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ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση 

φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) 

σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται µε 

τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται ότι θα ισχύουν κατά την περίοδο ανάκτησης των 

απαιτήσεων και τακτοποίησης των υποχρεώσεων. Εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (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 ισολογισµού και 

µειώνεται στο βαθµό που πιθανολογείται ότι δεν θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων 

να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

5.2.12 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως 

αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η 

υποχρέωση και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού. 

Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήµιες συµβάσεις όταν τα αναµενόµενα οφέλη που θα 

παραχθούν από τη σύµβαση είναι µικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της 

σύµβασης. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν 

τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα 

προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο.  

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες 

απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονοµικών οφειλών είναι πιθανή. 

5.2.13 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση εσόδων γίνεται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 15 

ως εξής:  

(α) Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας : Η εκκαθάριση της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται 

µηνιαίως, καθώς η επιχείρηση προβαίνει σε µέτρηση την παραχθείσας ποσότητας (σε KWh) εκδίδοντας 

σχετικό τιµολόγιο προς ∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ . 
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      (β) Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και χρήσης του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

Το έσοδο από συµβάσεις µε πελάτες αναγνωρίζεται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:  

α) Τα µέρη της σύµβασης έχουν εγκρίνει τη σύµβαση και έχουν δεσµευτεί να εκτελέσουν τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις τους  

β) Η Εταιρία µπορεί να προσδιορίσει τα δικαιώµατα κάθε µέρους αναφορικά µε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 

πρόκειται να µεταβιβαστούν  

γ) Η Εταιρία µπορεί να προσδιορίσει τους όρους πληρωµής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να 

µεταβιβαστούν  

δ) Η σύµβαση έχει εµπορική υπόσταση  

ε) είναι πιθανό η Εταιρία να εισπράξει το αντάλλαγµα που δικαιούται έναντι των αγαθών ή των υπηρεσιών 

που θα µεταβιβαστούν στον πελάτη. 

 

5.2.14 ∆ιανοµή κερδών 

Οι εταίροι συµµετέχουν στα αποτελέσµατα της χρήσεως (κέρδη και ζηµιές) ανάλογα µε το ποσοστό 

συµµετοχής τους στην εταιρεία. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του καταστατικού µετά από οµόφωνη απόφαση 

των εταίρων επιτρέπεται η διανοµή κερδών και πριν το τέλος της χρήσεως δίδοντας την δυνατότητα σε κάθε 

εταίρο να προβαίνει σε απολήψεις κατά µήνα έναντι των κερδών που του αναλογούν και µέχρι του µισού 

των πιθανών κερδών της χρήσεως συνολικά. 

 
5.2.15 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

 ∆ύο µέρη θεωρούνται συνδεδεµένα αν το ένα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το άλλο ή να ασκεί 

ουσιώδη επιρροή πάνω του, κατά τη λήψη των οικονοµικών και επιχειρηµατικών αποφάσεων. Συγκεκριµένα, 

συνδεδεµένα µέρη είναι:  

α) Επιχειρήσεις που άµεσα ή έµµεσα, ελέγχουν ή ελέγχονται από την Εταιρεία,  

β) Συγγενείς επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν είναι θυγατρικές,  

γ) Ιδιώτες και στενοί συγγενείς τους, που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ψήφου στην Εταιρεία, τα 

οποία τους παρέχουν ουσιώδη επιρροή πάνω στην Εταιρεία, 

δ) ∆ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, µέλη της διοίκησης και στενά συνδεόµενα µε αυτούς πρόσωπα, 

ε) Επιχειρήσεις που ανήκουν σε µέλη της διοίκησης ή µεγαλοµετόχους της Εταιρείας, καθώς και επιχειρήσεις 

που έχουν κοινά διευθυντικά στελέχη µε την Εταιρεία.  

6. Λειτουργικοί τοµείς 

Ένας λειτουργικός τοµέας είναι συστατικό µέρος µίας οικονοµικής οντότητας ο οποίος διεξάγει 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες από τις οποίες πραγµατοποιούνται έσοδα και έξοδα. Τα λειτουργικά 

αποτελέσµατά του εξετάζονται τακτικά από τη διοίκηση της οντότητας για τη λήψη επιχειρηµατικών 

αποφάσεων.  

Η πληροφόρηση που γνωστοποιείται είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την 

αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων. 
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Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά και µόνον στην παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας από 

φωτοβολταϊκούς σταθµούς. Η εταιρεία διαθέτει έναν Φ/Β σταθµό στο νοµό Πιερίας ισχύος 5,5 MW. 

  

7. Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε το νόµο 4334/2015 (ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 

58 του ν. 4172/2013) ανέρχεται σε 24%. 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές 

µε τους οποίους αναµένεται να γίνει η τακτοποίηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στο µέλλον. Η 

Εταιρεία υπολόγισε την αναβαλλόµενη φορολογία µε βάση το µειωµένο συντελεστή φορολογίας 24%. 

 
  

Χρήση 2019 Χρήση 2018

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1 Ιανουαρίου (10.210) (1.045)

Χρέωση / (Πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων (11.270) (9.165)

Χρέωση / (Πίστωση) καθαρής θέσης  -  - 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 31 ∆εκεµβρίου (21.480) (10.210)

Υποχρέωση  -  - 

Απαίτηση 21.480 10.210

21.480 10.210

Υπόλοιπα Υπόλοιπα 

31/12/2018 Αποτελέσµατων Καθαρή Θέση 31/12/2019

Αποσβέσεων Παγίων (10.319) (8.858) (19.176)

Οµολογιακών δανείων ( effective rate ) 109 (109) 0

Λοιπά  - (2.303)  - (2.303)

Εισφορά αλληλεγγύης  -  -  -  - 

Σύνολα (10.210) (11.270)  - (21.480)

31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2019 (10.210) (1.045)

Αναβαλλόµενος φόρος αποτελεσµάτων χρήσης (11.270) (7.518)

Αναβαλλόµενος φόρος / επίδραση από τη µεταβολή του 

φορολογικού συντελεστή στη φορολογική απαίτηση
 - (1.647)

Υπόλοιπο 31.12.2019 (21.480) (10.210)

Χρεώσεις/(Πιστώσεις )Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις / 

Φορολογική Αρχή Ελλάδας
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8. ∆ικαιώµατα χρήσης οικοπέδων 

Στα δικαιώµατα χρήσης οικοπέδων αναγνωρίστηκε η αξία βάσει επιµέτρησης του ∆ΠΧΑ 16 (πβ σηµείωση 

15).  

 

 

9. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Η κίνηση των ενσώµατων παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για τη χρήση 

2019 αναλύεται ως εξής: 

 

Η κίνηση των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων, για τη χρήση 2018 αναλύεται ως εξής: 

Αξία κτήσης - Αρχική 

αναγνώριση
Αποσβέσεις χρήσης Υπόλοιπο 31.12.2019

584.154 33.380 550.774

α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Σύνολο 

31/12/2018
Αγορές 2019 Μειώσεις 2019 Σύνολο 31/12/2019

∆ικαιώµατα χρήσης οικοπέδων 0 - - -

Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 1.548 - - 1.548

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 11.719.715 - - 11.719.715

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 10.628 4.000 - 14.628

Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 1.500,00 - 1.500 3.000

Σύνολο 11.729.917 4.000 1.500 11.738.891

β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Σύνολο 

31/12/2018
Αποσβέσεις 2019

Μειώσεις 

Αποσβέσεων 2019
Σύνολο 31/12/2019

∆ικαιώµατα χρήσης οικοπέδων 0 0 - -

Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 679 103,20 - 783

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 3.349.206 509.555 - 3.858.761

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 2.816 1.174 - 3.990

Σύνολο 3.352.701 510.833 0 3.863.534

γ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Σύνολο 

31/12/2018
Σύνολο 31/12/2019

∆ικαιώµατα χρήσης οικοπέδων 0 -

Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 869 765

Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις 8.370.510 7.860.955

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 7.812 10.638

Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 1.500,00 -1.500,00 -

Σύνολο 8.887.604 7.872.358
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10. Απαιτήσεις από πελάτες  

Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν αποκλειστικά τον πελάτη «∆ιαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ– ∆ΑΠΠΕΠ ΑΕ.».  

 

 

11. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού & Προπληρωµές 

Συνολικά τα Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (των προπληρωµών συµπεριλαµβανοµένων) 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

12. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων της εταιρείας βρίσκεται κατατεθειµένο σε Τραπεζικούς 

λογαριασµούς πιστωτικών ιδρυµάτων του εσωτερικού. 

 

31/12/2019 31/12/2018

Πελάτες 496.911 534.839

Απαιτήσεις από πελάτες 496.911 534.839

Ποσά σε ευρώ

31/12/2019 31/12/2018

Προκαταβεβληµένος φόρος εισοδήµατος 310.580 310.580

Ταµείο παρακαταθηκών και δανείων 1.000 1.000

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 326.101 311.580

Ασφάλιστρα επόµενων χρήσεων 6.681 6.657

Μισθώµατα επόµενων χρήσεων 24.768 24.818

Προπληρωµές 31.449 31.475

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 357.551 343.055

Ποσά σε ευρώ

31/12/2019 31/12/2018

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 713.770 113.398

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 713.770 113.398

Ποσά σε ευρώ



 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 31 ∆εκεµβρίου 2019 
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 

Σελίδα 28 

 

13. Εταιρικό κεφάλαιο 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι στο σύνολο του καταβληµένο και ανέρχεται σε 4.700.000 ευρώ 

µε την εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. να κατέχει το 99,99% (4.699.960/4.700.000) ως οµόρρυθµη εταίρος και τον 

Αντώνιο Καράτζη να κατέχει το 0,001% (40/4.700.000) ως ετερόρρυθµος εταίρος. 

 
14. ∆άνεια και υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

 
Η εταιρεία εξόφλησε πλήρως τις δανειακές της υποχρεώσεις εντός της χρήσης 2019. 

Εξασφαλίσεις: Ο µηχανολογικός εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις του φωτοβολταϊκού πάρκου είχαν 

ενεχυριαστεί υπέρ της Alpha Bank. Επίσης, σε εξασφάλιση της ίδιας, για κάθε απαίτησή της από τα αντίστοιχα 

µακροπρόθεσµα δάνεια και τις τυχόν µελλοντικές υπερβάσεις τους, η Εταιρία είχε ενεχυριάσει τις απαιτήσεις 

της κατά του αντισυµβαλλοµένου ∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ που προκύπτουν από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, 

η µητρική εταιρία είχε παράσχει την εγγύησή της στην χρηµατοδότηση της εταιρίας από τις σχετικές 

δανειακές συµβάσεις, πλην όµως άνευ ουσίας, καθώς η εταιρεία προέβη σε ολική αποπληρωµή των οφειλών 

της και πλέον επίκειται η υλοποίηση άρσης όλων των εξασφαλίσεων του εν λόγω δανείου.  

 

15. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Η επίδραση της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 16 αναλύεται ως κάτωθι: 
 

 
 
Η κίνηση του λογαριασµού για το 2019 έχει ως εξής:  
 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 31/12/2019 31/12/2018

Μακροπρόθεσµα δάνεια - 519.612

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Χρεολύσια µακροπρόθεσµων δανείων πληρωτέα 

στους επόµενους 12 µήνες - 160.000

Τόκοι µακροπροθέσµων δανείων πληρωτέοι - 8.286

- 168.286

Σύνολο δανείων - 687.898

Ποσά σε ευρώ

∆ηµοσιευµένα 

στοιχεία 

31/12/2018

∆ΠΧΑ 

Προσαρµογές

Αναπροσαρµοσµέ

να στοιχεία 

01/01/2019

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 0,00 584.154,05 584.154,05

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 -584.154,05 -584.154,05
Σύνολο 0,00 0,00 0,00

∆εσµεύσεις µισθωµένων παγίων βάσει λειτουργικών 

µισθώσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2018

866.940,15

Υποχρεώσεις από µισθώσεις που εξαιρέθηκαν 0,00
Υποχρεώσεις από µισθώσεις κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 που 

αναγνωρίστηκαν βάσει IFRS 16
866.940,15

Υποχρεώσεις από µισθώσεις κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 µη 

προεξοφληµένες
866.940,15

Προεξόφληση -282.786,10
Υποχρεώσεις από µισθώσεις κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 σύµφωνα µε 

το IFRS 16
584.154,05
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16. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
 

 

17. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2019 αναλύεται ως εξής:  

 

Σηµειώνεται ότι η παραγωγή µονάδων ηλεκτρικής ενέργειας (KWh) έχει αυξηθεί κατά 2,25% σε σχέση 

µε την προηγούµενη χρήση. 

 

18. Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων της εταιρίας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 

19. Έξοδα διοίκησης 

Τα  έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

 

Αρχική αναγνώριση στις υποχρεώσεις 584.154,05

∆ιαγραφή ενοικίων χρήσης -49.586,25

Τόκοι περιόδου
25.803,24

Υπόλοιπο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων IFRS 16 560.371,03

31/12/2019 31/12/2018

ΦΠΑ οφειλόµενος 3.138 16.439

Φόρος Εισοδήµατος 273.083 337.349

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 276.222 353.788

01/01-31/12/2019 01/01-31/12/2018

Κύκλος εργασιών από Φ/Β 1.863.257 1.822.278

Σύνολο 1.863.257 1.822.278

Ποσά σε ευρώ

01/01-31/12/2019 01/01-31/12/2018

Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων 1.783 51.226

Ασφάλιστρα 15.551 15.575

Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού 67.077 65.602

∆απάνες Φύλαξης 42.828 41.920

Αποσβέσεις 544.213 510.389

Επισκευές-Συντηρήσεις 39.630 50.017

Λοιπές παροχές τρίτων 4.643 4.452

∆ιάφοροι φόροι - τέλη 1.400 644

Λοιπά έξοδα 733 1.081

Σύνολο 717.859 740.905

01/01-31/12/2019 01/01-31/12/2018

Αµοιβές έξοδα δικηγόρων - 533

Λοιπές αµοιβές τρίτων 5.641 3.000

Λοιπές παροχές τρίτων 15.775 7.403

∆ιάφοροι φόροι - τέλη - 823

∆ιάφορα έξοδα 107 197

Σύνολο 21.523 11.956
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20. Λοιπά έξοδα 

Τα λοιπά έξοδα αφορούν έξοδα προηγούµενων χρήσεων ποσού 1.350€. 
 
 

21. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αφορούν εξολοκλήρου τόκους του µακροπρόθεσµου δανείου της εταιρείας. 
 

 
 

22. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες» και ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις» απαιτούνται γνωστοποιήσεις για την ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης 

αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση διαπραγµατεύσιµες (µη 

προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση µοντέλα αποτίµησης στα οποία 

όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία είναι βασισµένα (είτε άµεσα είτε έµµεσα) σε 

παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση µοντέλα αποτίµησης στα οποία 

τα στοιχεία που επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισµένα σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της 

αγοράς. 

Η λογιστική αξία των ακόλουθων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων θεωρείται ότι αποτελεί µία λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας αυτών: 

• Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

• Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

• Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση την ιεραρχία της 

εύλογης αξίας και ως εξής : 

01/01-31/12/2019 01/01-31/12/2018

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 34.691 53.249

Σύνολο 34.691 53.249

Ποσά σε ευρώ
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23. Φορολογία 

 

 

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 31/12/2019 31/12/2018 Ιεραρχία εύλογης αξίας

Εµπορικές απαιτήσεις 496.911 534.839 Επίπεδο 3

Λοιπές απαιτήσεις 357.551 343.055 Επίπεδο 3

Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 713.770 113.398 Επίπεδο 3

Σύνολο 1.568.232 991.292

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2018

∆ανεισµός
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις   

επιµετρούµενες στο αναπόσβεστο κόστος - 519.612 Επίπεδο 2

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις   

επιµετρούµενες στο αναπόσβεστο κόστος 560.371 - Επίπεδο 2

Σύνολο 560.371 519.612

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2018

∆ανεισµός
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

επιµετρούµενες στο αναπόσβεστο κόστος - 168.286 Επίπεδο 2

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

επιµετρούµενες στο αναπόσβεστο κόστος 290.423 358.266 Επίπεδο 3

Σύνολο 290.423 526.552

Σύνολο υποχρεώσεων 850.794 1.046.164

Ποσά σε ευρώ

31/12/2019 31/12/2018

Φόρος χρήσης (273.083) (310.580)

Αναβαλλόµενος φόρος 11.270 9.165

Σύνολο (261.813) (301.415)

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων 1.087.834 1.032.164

-πλέον: Προσωρινές διαφορές στις δαπάνες 48.613 37.282

Προσαρµογές στο φόρο για Έξοδα που 

δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

- Μη Εκπιπτόµενες ∆απάνες 1.400 1.520

1.137.848 1.070.966

Συντελεστής Φόρου 24% 29%

Aναλογoύν φόρος εισοδήµατος 273.083 310.580

Έξοδο φόρου εισοδήµατος 273.083 310.580

Αναβαλλόµενος φόρος προσωρινών διαφορών (11.270) (9.165)

Πραγµατική δαπάνη φόρου 261.813 301.415
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24. Πρόσθετα Στοιχεία & Πληροφορίες 

 

24.1  Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

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

χρήσεις 2009 έως και 2019 µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές, µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. Λόγω της φύσης της δραστηριότητας δεν αναµένεται να 

προκύψουν σηµαντικές φορολογικές διαφορές.  

 

24.2  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  

∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων κατά αυτής.  

 

24.3  Προβλέψεις 

∆εν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ή λοιπές αιτίες. 

 

24.4  Αριθµός απασχολούµενων 

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό και οι υποθέσεις της διευθετούνται από την µητρική εταιρεία 

ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ. 

 

24.5  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέλη 

Οι συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη αφορούν συναλλαγές µε τη µητρική και τη συνδεµένη 

εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Τα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνθηκε η εταιρεία στη παρούσα χρήση 

ανήλθαν σε 5.329,25€.  

 

24.6  Άλλες ουσιώδεις πληροφορίες 

Η «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν κατέχει 

µετοχές της µητρικής εταιρείας.  

 

25. Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού - COVID-19 

Τις τελευταίες µέρες ζούµε µία ασυνήθιστη κρίση που έχει τις ρίζες της στην εµφάνιση και εξάπλωση 

παγκοσµίως ενός νέου είδους ιού (κορωνοϊός). Στην προσπάθεια περιορισµού της εξάπλωσης του ιού 

λαµβάνονται µέτρα που περιορίζουν την κοινωνική δραστηριότητα µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 

παρενέργειες και στην οικονοµική δραστηριότητα παγκοσµίως. Μια τέτοια εξέλιξη θα µπορούσε να θεωρηθεί 

«Μαύρος Κύκνος», όρος που υποδηλώνει τη σπανιότητα όσο και την αδυναµία πρόβλεψης του περιστατικού, 

της έκτασης που µπορεί να πάρει και των συνεπειών του στην οικονοµική δραστηριότητα. 

Η εκτίµηση της διοίκησης είναι ότι η επίπτωση από την κρίση του κορωνοϊού στη δραστηριότητα της 

εταιρείας δεν θα είναι σηµαντική, πέραν της ενδεχόµενης καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεων της από 

τη ∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ.  
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Πέραν αυτού, δεν υφίστανται γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού στα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

 

26. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων από τον ∆ιαχειριστή 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2019 έως 31/12/2019, εγκρίθηκαν από τον 

∆ιαχειριστή της εταιρείας την 14η Αυγούστου 2020.  

 

 

 

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 
Α.∆.Τ.  ΑΝ 464624 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 114146 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 


