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1. �ηλώσεις εκπροσώπων του �ιοικητικού Συµβουλίου 

Στην κατωτέρω δήλωση οποία λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε το άρθρο29 παρ. 3θ του Ν. 4308/2014, 

προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του �ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας:  

1. Ιωάννης Σιάγκρης του Νικολάου Πρόεδρος και �/νων Σύµβουλος. 

2. Νικόλαος Σιάγκρης του Ιωάννη Αναπληρωτής Πρόεδρος και �/νων Σύµβουλος. 

3. Χρυσούλα Ιωάννη Σιάγκρη Αντιπρόεδρος και �ιευθύνουσα Σύµβουλος. 

 
υπό της ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το �ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «Ι.Ν.ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρία») δηλώνουµε και 

βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε οι συνηµµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση 01/01/2020– 31/12/2020 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το �ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρίας και έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον νόµο Ν. 4308 - ΦΕΚ Α 251/24.11.2014. 

 

Άγιοι Ανάργυροι 31 08 2021 

O Πρόεδρος του �Σ 

 Ιωάννης Ν. Σιάγκρης 

ΑΚ 511216 

 

   

Αναπληρωτής �/νων Σύµβουλος του �Σ  Η Αντιπρόεδρος & µέλος του �Σ 

 

 

Νικόλαος Ι. Σιάγκρης 

 

Α�Τ Χ 521523 

 Σιάγκρη Ι. Χρυσούλα 

 

Α�Τ ΑΗ 563445 
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2. Έκθεση του �ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του �ιοικητικού Συµβουλίου, αφορά στην εταιρική χρήση 2020και είναι 

εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 4548/2018 που αντικατέστησε το νόµο 2190/1920. 

Κύριοι Σύµβουλοι ,  

Όπως σας είναι ήδη γνωστό συνήλθαµε σήµερα σε ειδική συνεδρίαση µας για την έκθεση των 

πεπραγµένων της χρήσεως 1/1/2020-31/12/2020, όπως αποφασίσουµε για  την πρόταση προς 

έγκριση  των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, του ισολογισµού, και των αποτελεσµάτων 

χρήσεως και  διαθέσεως αυτών. 

Τα ως άνω στοιχεία θα τεθούν για έγκριση στην Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

27 Οκτωβρίου 2021 η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 120 Άγιοι Ανάργυροι και ώρα 08.00 µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης και πρόταση διανοµής 

αποτελεσµάτων απαλλαγή των µελών του �.Σ. και των ελεγκτών   από πάσης ευθύνης της 

εταιρικής χρήσης 2020 

2. Εκλογή νέων ελεγκτών εκ του πίνακα Ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2021. 

3. Έγκριση των συµβάσεων µελών �.Σ για την ενάσκηση της διαχείρισης της εταιρείας, 

έγκριση των καταβληθεισών αµοιβών και προέγκριση αυτών για τη νέα διαχειριστική 

περίοδο. 

4. �ιάφορα θέµατα όπως έγκριση αποφάσεων Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κατά τη 

διάρκεια της χρήσης και διάφορα θέµατα. 

 

Τα στοιχεία που συνθέτουν την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας µας και τίθενται υπ’ όψιν σας, 

µετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2020-31.12.2020 

 έχουν ως εξής: 

1.Μετοχικό κεφάλαιο  το οποίο διαιρείται σε       878.660  ανώνυµες µετοχές µε 

ονοµαστική αξία δρχ. 3 euro  η κάθε µία          2.635.980,00 euro. 

2.Τακτικό αποθεµατικό                                        860.531,20» 

3.Ειδικά αποθεµατικά         5.365,49   » 

4.Αφορολόγητα  αποθεµατικά                             690.476,89   » 

4.Υπόλοιπο εις νέο                                            4.736.749,30  » 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων            8.929.102,88  » 

Αναλύοντας τα στοιχεία που τίθενται υπ όψιν σας  και που θα τεθούν ενώπιον της συζήτησης για 

έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της χρήσης έχουµε :  
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Υπόλοιπο 

31/12/2020 

Υπόλοιπο 

31/12/2019 

Μεταβολή Μεταβολή 

€ % 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

            

Έξοδα Εγκαταστάσεως 1 8 11 -3  -23,78% 

Πάγιο Ενεργητικό            

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 2  0  0  0,00 0,00% 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3 3.843 4.123 -280 -6,8% 

Μακροχρόνιες Απαιτήσεις 4 0 0 0 0% 

Συµµετοχές  5 8 8 0 0 

    3.851 4.142 -217  -5.24% 

Προκαταβολές  & µη 

κυκλοφορούντα  στοιχεία 

υπό κατασκευή  6 66 0 66 66% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό         

Αποθέµατα 7 5.892 5.799 93  1,60% 

Απαιτήσεις 8 1.528 1.995 -467  -23,41% 

Χρεόγραφα 9 138 310 -172  -55,49% 

�ιαθέσιµα 10 3.589 2.718 871  32,04% 

    11.147 10.822 325  3,01% 

Μεταβατικοί Λογ. 

Ενεργητικού 11 14 22 -8  -37,37% 

        

Σύνολο Ενεργητικού   15.086 14.986 100  0,67% 

        

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό Κεφάλαιο 12 2.636 2.636 0 0% 

Καταθέσεις µετόχων για 
  0 0 0 0% 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η εικοστή τέταρτη κατά σειρά υπό την µορφή της Α.Ε. και 

περιλαµβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020έως και 31 �εκεµβρίου 2020. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύµφωνες µε την 

ισχύουσα εµπορική νοµοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.  

Ο Ισολογισµός, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως, ο Πίνακας �ιάθεσης Αποτελεσµάτων και το Προσάρτηµα 

για τη χρήση 2020, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία 

και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και τα Ε.Λ.Π. 

σύµφωνα µε το ν. 4308/2014. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατωτέρω επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε για την εξέλιξη ορισµένων βασικών οικονοµικών 

µεγεθών του Ισολογισµού, της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως και του Πίνακα �ιάθεσης 

Αποτελεσµάτων µε τις απαραίτητες κατά την κρίση µας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική 

αύξηση κεφαλ. 

Επιχορηγήσεις 13 0 0 0 0% 

Αποθεµατικά 14 1.556 1.519 37 2,4% 

Αποτελέσµατα εις νέο 15 4.737 4.219 518 12,27% 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   8.929 8.374 555 6,63% 

          

Προβλέψεις  16 124 124 0 0% 

          

Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 17 6 7 -1 -14,29% 

          

Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 18 6.020 6.474 -454 -7,02% 

          

Μεταβατικοί Λογ. Παθητικού 19 7 7 0 0,00% 

    15.086 14.986 100 0,67% 
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επισκόπηση των µεγεθών αυτών και τη χρήση αριθµοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η 

χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε χιλιάδες €) 

1. Η µείωση  των εξόδων εγκαταστάσεων οφείλεται σε µείωση λόγω αποσβέσεων χρήσης 2020. 

2. µακροχρόνιες απαιτήσεις αµετάβλητες για το έτος 2020. 

3. Επί των αποθεµάτων η εταιρεία εφάρµοσε για την τρέχουσα χρήση πολιτική αύξησης αυτών µε 

νέα είδη για την παραµονή της στην αγορά , αύξηση µεριδίου αυτής µετά την αύξηση της ζήτησης 

για αυτοµατισµούς υδραυλικών στο χώρο του µπάνιου. Επίσης οφείλεται στην πολιτική της 

�ιεύθυνσης για τη διαχείριση της ρευστότητας και της απόκρουσης των χρηµατοπιστωτικών 

κινδύνων στο  πιθανή διεθνή οικονοµική αστάθεια εντός της επόµενης διαχειριστικής περιόδου. 

4. Η µείωση  των «Απαιτήσεων» κατά 23,41% οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µείωση του υπολοίπου 

των πελατών µε ταυτόχρονη µείωση των προβλέψεων των επισφαλών πελατών στην µείωση του 

υπολοίπου των καθυστερηµένων εισπρακτέων επιταγών στην µείωση των µεταχρονολογηµένων 

εισπρακτέων επιταγών , στην µείωση των επιταγών σε καθυστέρηση  και στην αύξηση των 

διαφόρων χρεωστών. Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση της µεταβολής των απαιτήσεων ποσού € 

467 µεταξύ των χρήσεων 2020 – 2019: 

- µείωση  Πελατών -154,00 

- µείωση Γραµµατίων εισπρακτέων (στις τράπεζες)) -0,70 

- Μείωση Γραµµατίων εισπρακτέων (Χαρτοφυλάκιο  -2,40 

-  Γραµµάτια σε καθυστέρηση -36,60 

- Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) -166,50 

- Επιταγές σε καθυστέρηση  -44,30 

- Αύξηση  Χρεωστών διαφόρων -62,50 

 Μείωση Απαιτήσεων -467,00 

 

5. Η εταιρεία αποφάσισε ένα µικρό µέρος των διαθεσίµων της που είχε  επενδύσει σε οµόλογα , να 

τα ρευστοποιήσει . 

6. Η διατήρηση του λογαριασµού  «�ιαθέσιµα» αποτελεί έναν στρατηγικό στόχο της εταιρείας για την 

διατήρηση της ρευστότητας λόγω της ισχυρής ύφεσης που πλήττει και τον κλάδο για εβδόµη 

συνεχόµενη χρονιά. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί τον µακροπρόθεσµο στόχο της εταιρείας να 

διατηρήσει την δύναµή της για την επίτευξη σταθερών τιµών από τους οίκους του εξωτερικού, 

αλλά και για την υλοποίηση επενδύσεων ανακαίνισης του νέου ακινήτου που απέκτησε κατά το 
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2013. Επίσης η αναταραχή που επικρατεί στο τραπεζικό Ελληνικό σύστηµα αναγκάζει την 

εταιρεία να προβλέψει την αυτάρκειά της σε ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των κεφαλαίων 

κινήσεως κατά την επόµενη διετία. 

 

7. Η µείωση  των µεταβατικών λογαριασµών οφείλεται σε µείωση  στη τρέχουσα χρήση 

ασφαλίστρων. 

8. Το µετοχικό κεφάλαιο παρέµεινε αµετάβλητο κατά την τρέχουσα χρήση. 

9. Τα λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 2,4%  λόγω δηµιουργίας 

τακτικού αποθεµατικού από τα κέρδη της χρήσης  σύµφωνα µε τον Ν.4548/2018. 

10. Η αύξηση του λογαριασµού «υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο» προκύπτει από τα καθαρά κέρδη 

της χρήσης τα οποία αφού σχηµατίστηκε το τακτικό αποθεµατικό , συµψηφίστηκαν µε τα κέρδη 

της προηγούµενης χρήσης, τις διαφορές φορολογικού ελέγχου το φόρο εισοδήµατος στην 

παρούσα χρήση παρέµειναν ως υπόλοιπο εις νέο και προκύπτει από τη σύννοµη διανοµή των 

κερδών για τη χρήση 2020, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Ε.Τ.Γ.Σ. 

11. Ο λογαριασµός προβλέψεων του παθητικού του ισολογισµού θα πρέπει να σχολιασθεί υπό το 

πρίσµα της ανακατάταξης που έγινε στον συγκεκριµένο λογαριασµό αφού τα κονδύλια 

προβλέψεων των επισφαλών πελατών µεταφέρθηκαν σε πίστωση του λογαριασµού των πελατών 

του ενεργητικού για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε την προηγούµενη χρήση. Για την 

υπό κρίση περίοδο µειώθηκαν οι σχηµατισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 

προηγούµενης χρήσης αφού η επιχείρηση προέβη σε διαγραφή απαιτήσεων διότι οι συγκεκριµένες 

απαιτήσεις έχουν τελεσιδικήσει δικαστικώς και δεν υφίσταται περίπτωση εισπράξεώς των. �εν 

σχηµατίσθηκε περαιτέρω ποσό προβλέψεων  λόγω αναπροσαρµογής αύξησης αποζηµιώσεων 

προσωπικού λόγω εξόδου από την ενεργό υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης επειδή θεωρήθηκε 

από την επιχείρηση επαρκές 

12. Η µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν σε ληφθείσες εγγυήσεις επί µισθωµένων ακινήτων της 

εταιρείας. 

13. Η µείωση των «Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων» κατά περίπου € 454,00  οφείλεται στα εξής: 

µείωση προµηθευτών -136,00 

Αύξηση  Πιστωτών  1.689,20 

µείωση Μερισµάτων πληρωτέων -2.000,00 

Αύξηση προκαταβολών πελατών 1,60 

µείωση  Αξιόγραφων πληρωτέων  -48,00 
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αύξηση  φόρων  38,60 

Αύξηση από ασφαλιστικούς Οργανισµούς 0,60 

Μείωση  βραχ. υποχρεώσεων 454,00 

 

14. Η ανεπαίσθητη αύξηση των µεταβατικών λογαριασµών παθητικού αφορά στη αύξηση  των 

δουλευµένων εξόδων που αφορούν σε �ΕΗ_ΕΥ�ΑΠ κ.λ.π. κοινόχρηστες δαπάνες. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ   

31/12/2020 

(Ποσά σε 

χιλ. €) 

31/12/2019 

(Ποσά σε 

χιλ. €) 

Μεταβο

λή Μεταβολή 

(€) (%) 

            

Κύκλος Εργασιών 1 6.251 6.229 22 0,35% 

Μείον κόστος πωληθέντων 2 3.511 3.657 -146 -4,00% 

Μικτό κέρδος  3 2.740 2.572 168 6,53% 

Πλέον λοιπά λειτουργικά έσοδα 4 71 69 2 2,90% 

Μείον έξοδα �ιοικητικής 

Λειτουργίας 5 297 301 -4 -1,33% 

Μείον έξοδα Λειτουργίας �ιαθέσεως 6 1.520 1.516 4 0,25% 

Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετ. 7 994 824 170 20,63% 

Πλέον χρηµ/κά έξοδα /Εσοδα 8 19 8 11 137,50% 

Ολικά αποτελέσµατα Εκµ/σης 9 1.013 832 181 21,75% 

Μείον έκτακτα Αποτελέσµατα 10 263 38 225 592,11% 

Καθαρά κέρδη προ Φόρων 11 750 794 44 -5,55% 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

1. Η αύξηση του «Κύκλου εργασιών» οφείλεται κυρίως στα εξής γεγονότα: 

Στην εντατικοποίηση του δικτύου πωλήσεων µε την είσοδο στην επιχείρησης νέων πελατών. 
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2. Η µείωση του «Κόστους πωλήσεων κατά 4,00% οφείλεται στην επίτευξη καλλίτερων τιµών από 

τους οίκους του εξωτερικού λόγω αυξηµένου όγκου παραγγελιών και αυτό αντικατοπτρίζεται 

και στην αύξηση του όγκου των αποθεµάτων στο τέλος της χρήσης. 

3. Η αύξηση του  µεικτού κέρδους κατά 6,53% οφείλεται στην µείωση του ως άνω ποσοστού του 

κόστους πωληθέντων και την σχετική µείωση του γενικού ποσοστού έκπτωσης επί του 

τιµοκαταλόγου της χονδρικής µας για µεγάλο όγκο της πελατείας µας. 

4. Η Αύξηση των λοιπών λειτουργικών εσόδων αφορά στην αύξηση των εσόδων από 

εισπραχθέντα ενοίκια κατά κύριο λόγω των µισθωµένων ακινήτων της εταιρείας. 

5. Η µείωση των «Εξόδων διοικητικής λειτουργίας» κατά 1,33% οφείλεται στην µείωση του 

µισθολογικού κόστους �ιοίκησης.  

6. Η Αύξηση των «Εξόδων λειτουργίας διαθέσεως» κατά 0,25% οφείλεται κυρίως στηναύξηση των 

προµηθειών επί των πωλήσεων, στην αύξηση των εξόδων για την δηµιουργία νέου καταλόγου 

της εταιρείας καθώς και στην αύξηση του κόστους µεταφοράς των εµπορευµάτων µας επί των 

πωλήσεων. 

7. Η µεταβολή των χρηµατοοικονοµικών εξόδων / εσόδων αναλύεται ως κάτωθι:     Η αύξηση  

του λογαριασµού «Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα» αφορά έσοδα από πιστωτικούς τόκους 

καταθέσεων και εσόδων από χρεόγραφα. Η µείωση των «Χρηµατοοικονοµικών εξόδων» 

οφείλεται στη ζηµίες από προβλέψεις υποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων από  

επενδεδυµένα  χρεόγραφα εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α. και µείωση των χρεωστικών τόκων 

της τρέχουσας χρήσης.  

8. Τα έκτατα έξοδα αφορούν κατά κύριο λόγω έκτακτες ζηµίες από το κόστος των 

κατεστραµµένων εµπορευµάτων από επιστροφές και άλλες αποµειώσεις καθώς και έκτακτες 

ζηµίες από διαγραφή προβλέψεων επισφαλών  απαιτήσεων. 

Το �ιοικητικό Συµβούλιο σας καλεί να εγκρίνετε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 

2020, δηλαδή τον Ισολογισµό, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, τον Πίνακα �ιάθεσης 

Αποτελεσµάτων και το συνηµµένο Προσάρτηµα. 

ΑΡΙΘΜΟ�ΕΙΚΤΕΣ 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020, σας παραθέτουµε 

τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες: 

Αριθµοδείκτης Τύπος 2020 2019 

        

Γενική Ρευστότητα 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό+Μεταβατικοί 

λογαριασµοί 1,85 1,68 
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Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις+Μεταβατ. λογαριασµοί 

      

 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 

Μικτά Αποτελέσµατα Χρήσεως 

43,84 41,30% Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

      

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

Καθαρά Αποτελέσµατα προ φόρων 

12,00% 12,75% Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

    

Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Καθαρά Αποτελέσµατα προ φόρων 

8,40% 9,48% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

      

�ιάρθρωση Κεφαλαίων 

Ίδια Κεφάλαια 

1,48 1,28 Ξένα Κεφάλαια 

      

Κυκλοφοριακής ταχύτητας 

απαιτήσεων πελατών  

Απαιτήσεις από πελάτες x 365                                    

42,33 99,82 Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

      

 

Κυκλοφοριακής ταχύτητας 

αποθεµάτων 

 

Κόστος Πωλήσεων 

0,69 0,51 Μέσος όρος αποθεµάτων 

 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι σήµερα η πανδηµία του νέου κορονοϊού (COVID-19) 

συνεχίζεται  και έχει επηρεάσει σηµαντικά την επιχειρηµατική και οικονοµική δραστηριότητα των 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων σε παγκόσµια εµβέλεια. Η Εταιρεία µας έχει θέσει σε εφαρµογή 

σειρά µέτρων για την διασφάλιση της οµαλής επιχειρησιακής λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίσει την 

γρήγορη επαναφορά των δραστηριοτήτων της, µόλις αρθούν τα περιοριστικά µέτρα. Επιπλέον, 
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βρίσκεται σε  ετοιµότητα για την εφαρµογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς 

παρακολουθεί και συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις και τα πρωτόκολλα όπως επιβάλλονται από τις 

επίσηµες οδηγίες των αρµόδιων αρχών  σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον έχει υπάρξει εκρηκτική άνοδος  

του ενεργειακού κόστους καθώς και κατακόρυφη άνοδος του κόστους των  µεταφορικών από Κίνα , 

όπου είναι και η κυρίως χώρα από την οποία αγοράζουµε τα εµπορεύµατα µας. Όλα αυτά τα γεγονότα 

µας έχουν κάνει να αναθεωρήσουµε την εµπορική µας πολιτική και οι οριστικές αποφάσεις θα 

παρθούν το προσεχές διάστηµα.   

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Το 2021 αναµένεται µια αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας της τάξεως του 10έως  15% σε σχέση µε 

το 2020. Η τελική αύξηση θα παραµείνει σχεδόν οριακά ανοδική. Αυτό υπό την αίρεση ότι θα ελεγχθεί 

η εξάπλωση της πανδηµίας του COVID-19 στην Ελλάδα κατ αρχή κατά τη χειµερινή περίοδο αλλά και 

στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. Το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων είναι µάλλον άθλος για την 

επιχείρησή µας αφού στο γενικό επίπεδο των πωλήσεων στον κλάδο µας είναι κάθετη µείωση. Αυτό 

συµβαίνει γιατί πολύ µεγάλο µέρος των πωλήσεών µας προέρχεται από πελάτες τροφοδότες 

εξοπλισµού Ξενοδοχείων και µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων, ο τζίρος των οποίων για το 2021 έχει 

υποστεί µείωση και η ρευστότητατων έχει διαταραχθεί. Η επιχείρησή µας λόγω της υψηλής 

αποθεµατοποίησης εµπορευµάτων όπως απεικονίζονται εξ άλλου και στα στοιχεία του ισολογισµού 

χρήσης µπορεί να διατηρήσει το επίπεδο πωλήσεων και για την τρέχουσα περίοδο παρά όλα τα 

αρνητικά στοιχεία της αγοράς λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας από τον COVID-19. Η 

συνεχιζόµενη προσπάθεια της εταιρείας για αντικατάσταση ειδών που έχουν «κουράσει» την αγορά  

και η επικέντρωση σε νέα προϊόντα υψηλότερου κόστους πλην µεγαλύτερης συναλλακτικής 

δραστηριότητας και περιθωρίων κερδών, θα ανεβάσει κατά αρχήν την αποδοτικότητα των 

επενδυµένων της κεφαλαίων και κατά δεύτερο την παραγωγικότητα των συντελεστών της. Σ όλα 

αυτά θετικό ρόλο θα παίξει και η εκπόνηση από το managementτης εταιρείας νέου τιµοκαταλόγου – 

εργαλείου που θα βοηθήσει το δίκτυο των πωλήσεων για την αύξηση τζίρου και περιθωρίων καθαρών 

αποτελεσµάτων στην τρέχουσα και στις επόµενες χρήσεις. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία λειτουργεί ιδιόκτητες αποθήκες- υποκατάστηµα στην θέση Κύριλλος Ασπροπύργου , στα δε 

ιδιόκτητα ακίνητα στο Χαλάνδρι και στη οδό Λάµπρου Κατσώνη µπορεί να λειτουργήσει εκθέσεις 

υδραυλικών ειδών ή να τα διαθέσει προς ενοικίαση σε τρίτους για άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων 

καθώς και ιδιόκτητο χώρο αποθηκών στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 167 Άγιοι Ανάργυροι. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία σέβεται τις �ιεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων �ικαιωµάτων που συµπεριλαµβάνονται στη �ιεθνή 

�ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα �ικαιώµατα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και ειδικότερα µεταξύ 

άλλων τις αρχές: 

· της ίσης µεταχείρισης 
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· σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

· της διαφορετικότητας 

· της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόµενους της και 

· της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αποτελεί βασικό ζήτηµα για την εταιρεία µας µε 

γνώµονα τη διασφάλιση της ισοτιµίας, της ίσης µεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους 

ρατσιστικής συµπεριφοράς. 

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των 

βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας µε στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 

εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήµατος. 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει µια ισορροπηµένη 

οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική 

της, εστιάζεται στ ακόλουθα: 

• �ιαχείριση των παραγοµένων στερεών και υγρών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στη 

χωριστική συλλογή τους και την ανακύκλωση 

• Εξοικονόµηση ενέργειας µε την ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης της κατανάλωσης 

φυσικών  πόρων 

• �ιαρκή ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος 

• Εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

ΚΙΝ�ΥΝΟΙ 

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, οι 

τραπεζικές καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια των 

τραπεζών. Η �ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές 

πολιτικές και διαδικασίες σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες 

περιγράφονται κατωτέρω:  

α) Κίνδυνος της αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
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Η Εταιρεία  αντιµετωπίζει συναλλαγµατικούς κινδύνους, διότι το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών 

της είναι σε USD ($). Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σηµαντικά µε προαγορά δολαρίων υπό µορφή 

διαθεσίµων σε σχετικά µακροπρόθεσµη βάση. 

Κίνδυνος τιµής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των περιορισµένων επενδύσεων της σε 

οντότητες. Η Εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των εµπορευµάτων που διακινεί λόγω της 

διασύνδεσης τους µε την τιµή του πετρελαίου, αλλά και µε τη χρηµατιστηριακή διαµόρφωση των α’ 

υλών (µέταλλα, χαλκός, νικέλιο, κλπ), όπως αυτές αποτιµώνται στην τρέχουσα αγορά. Ο κίνδυνος 

αυτός αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των εµπορευµάτων που διαθέτει. 

Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Η Εταιρεία έχει µικρά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές 

ταµειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε 

προϋπολογιστική βάση. Η χρηµατοδότηση της Εταιρείας έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε ένα 

προκαθορισµένο συνδυασµό σταθερών και κυµαινόµενων επιτοκίων, προκειµένου να µετριαστεί ο 

κίνδυνος από τη µεταβολή των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα επιτοκίου. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιµετώπιζε εις σήµερα  σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Στην υπό κρίση όµως 

περίοδο παρατηρείται µια κόπωση της πελατείας µας να εξοφλήσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις της, για 

αυτό η εταιρεία έχει αναθεωρήσει την πολιτική της στο ανοιχτό υπόλοιπο των πελατών της. Οι 

πιστώσεις πλέον θα παρακολουθούνται στενά και ο τρόπος πωλήσεων θα είναι έντονα ταµειακός στην 

πελατεία που δεν παρέχει εγγυήσεις άµεσης ρευστοποίησης του υπολοίπου της µολονότι οι απαιτήσεις 

από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση και συνεπώς υπάρχει 

διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται 

διαρκώς από το �ιοικητικό Συµβούλιο. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού 

ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους 

κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να 

υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση αν και για την υπό κρίση περίοδο 

η ρευστότητα σε καταθέσεις και µετρητά είναι υπέρ του δέοντος αυξηµένη λόγω της αστάθειας στο 

οικονοµικό τραπεζικό σύστηµα της χώρας. Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες 

τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών 

διαθεσίµων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Πιστεύοντας ότι, η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική και λαµβάνοντας υπόψη και τις 

διαµορφούµενες συνθήκες της αγοράς, καλούµε τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί την 27 10 

2021 στα εδώ γραφεία της εταιρείας  µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Να εγκρίνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση πού έληξε  την 31 �εκεµβρίου 2020, να 

απαλλάξει το �ιοικητικό Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη  

2. Να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως 2021.  

3. Να εγκρίνει τις συµβάσεις και τις αµοιβές των µελών του �.Σ να καθορίσει και να προεγκρίνει 

τις πιθανές αµοιβές για τη χρήση 2021. 

4. Να εγκρίνει τις πιθανές αποφάσεις Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της χρήσης 2020 και 

διάφορα άλλα θέµατα. 

Τέλος, ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του �ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Ι. Ν ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ�ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» 

 

 

Γνώµη µε επιφύλαξη  

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «Ι. Ν ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΕ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ�ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»(η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό 

της 31ης �εκεµβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 

 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται 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 «Ι. Ν 

ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ�ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» κατά την 31η �εκεµβρίου 2020 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 έλεγχό µας προέκυψε ότι στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  

περιλαµβάνονται βραδέως κινούµενα και σε καθυστέρηση εισπράξεως υπόλοιπα ποσού € 235 χιλ. 

περίπου, για τα οποία, κατά τη γνώµη µας, θα έπρεπε να σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη 

αποµείωσης για ενδεχόµενη ζηµία από τυχόν µη ρευστοποίησή τους.  Εποµένως, η σχηµατισµένη 

από την Εταιρεία πρόβλεψη ποσού € 75χιλ περίπου, υπολείπεται της εκτιµώµενης από εµάς κατά 

ποσό € 160 χιλ. περίπου µε συνέπεια το Κυκλοφορούν Ενεργητικό και η Καθαρή Θέση της 

Εταιρείας να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ανωτέρω ποσό. 

 

�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, καθ’ όλη 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 γνώµη µε επιφύλαξη. 



Ι.Ν ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε.         ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

 Σελίδα 17 από 41 

 

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. 

 

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 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. 
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• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν 

για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε 

υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

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

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

οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε 

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το 

χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, 

συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

 

Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης �ιαχείρισης 

του �ιοικητικού 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 �ιαχείρισης του �ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το 

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

την 31.12.2020. 
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «Ι. Ν ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΕ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ�ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση �ιαχείρισης του �ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, 31.8.2021 

Λεωφόρος Κηφισίας 22, Μαρούσι, 15125 Γεώργιος Αναστ. Μπατσούλης 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 156 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 14001 
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3. Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Οι συνηµµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2020-31/12/2020 είναι εκείνες 

που εγκρίθηκαν από το �ιοικητικό Συµβούλιο της «Ι.Ν.ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε.» την 31 08 2021 και έχουν 

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gloria.gr και 

προτείνονται προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 27 10 2021. 
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Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης ή Ισολογισµός 

Β.1.1: Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 

              

              

Ποσά -   Σηµείωση   31.12.2020   31.12.2019 

              

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             

Ενσώµατα πάγια             

Ακίνητα -Γήπεδα    3.1   1.520.000,00   1.690.000,00 

Κτίρια    1.288.969,65  1.391.440,51 

Λοιπός εξοπλισµός    3.1   147.213,63   129.584,82 

Επενδύσεις σε ακίνητα    3.1   886.372,91   911.990,63 

Λοιπά ενσώµατα στοιχεία    3.1   0,00   0,00 

Σύνολο       3.842.556,19   4.123.015,96 

              

Άυλα πάγια στοιχεία             

Λοιπά άυλα    3.1   8.180,64   10.970,77 

Σύνολο       8.180,64   10.970,77 

 
Προκαταβολές & µη κυκλοφ.στοιχεία υπό κατασκευή  

3.1 
 

66.491,83 
 

0,00 

Σύνολο       66.491,83   0,00 

              

�άνεια και απαιτήσεις       7.616,06   7.616,06 

Σύνολο       7.616,06   7.616,06 

              

Σύνολο µη κυκλοφορούντων       3.924.844,72   4.141.602,79 

  
 
 

            

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             

Αποθέµατα             

Εµπορεύµατα       5.091.715,80   5.055.784,74 

Προκαταβολές για αποθέµατα       799.862,10   743.611,79 

Σύνολο       5.891.577,90   5.799.396,53 

              

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές             

Εµπορικές απαιτήσεις    3.2   1.369.302,76   1.703.504,11 

Λοιπές απαιτήσεις    3.2   158.539,38   234.975,50 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία    3.2   137.832,45   309.808,05 

Προπληρωµένα έξοδα       14.246,66   21.916,20 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα    3.3   3.589.111,92   2.717.541,23 

Σύνολο       5.269.033,17   4.987.745,09 
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Σύνολο κυκλοφορούντων       11.160.611.07   10.787.141,62 

Σύνολο ενεργητικού       15.085.455,79   14.928.744,41 

              

       

Καθαρή θέση             

Καταβληµένα κεφάλαια             

Κεφάλαιο    3.4   2.635.980,00   2.635.980,00 

Σύνολο       2.635.980,00   2.635.980,00 

              

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο             

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού       860.531,20   823.022,00 

Αφορολόγητα αποθεµατικά       695.842,38   695.842,38 

Αποτελέσµατα εις νέο       4.736.749,30   4.218.674,92 

Σύνολο       6.293.122,88   5.737.539,30 

              

Σύνολο καθαρής θέσης       8.929.102,88   8.373.519,30 

              

Προβλέψεις             

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους    3.5   123.663,44   123.663,44 

Σύνολο       123.663,44   123.663,44 

              

Υποχρεώσεις 
 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

 

 
 
 

3.6 
 

 
 

6.000,00 
 

 
 

6.650,00 

 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

            

Τραπεζικά δάνεια    3.7   51.425,40   51.418,21 

Εµπορικές υποχρεώσεις    3.7   79.940,82   265.108,22 

Φόρος εισοδήµατος     3.8    260.522,36   163.044,83 

Λοιποί φόροι και τέλη    3.8   9.062,41   11.308,83 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης    3.9   43.307,32   42.761,76 

Λοιπές υποχρεώσεις    3.6   5.575.496,19   5.884.417,39 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα       6.934,97   6.852,43 

Σύνολο              6.026.689,47   6.424.911,67 

Σύνολο υποχρεώσεων       6.032.689,47   6.431.561,67 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων       15.085.455,79   14.928.744,41 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτώντων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

    Σηµείωση   
01.01 - 

31.12.2020 
  

01.01 - 
31.12.2019 

              

Κύκλος εργασιών (καθαρός)    3.10   6.251.091,21   6.228.962,29 

Κόστος πωλήσεων    3.11   -3.510.650,42   -3.656.500,75 

Μικτό αποτέλεσµα       2.740.440,79   2.572.461,54 

 
            

Λοιπά συνήθη έσοδα    3.14   70.650,87   69.247,89 

Σύνολο       2.811.091,66   2.641.709,43 

 
            

Έξοδα διοίκησης    3.12   -296.796,31   -300.722,04 

Έξοδα διάθεσης    3.13   -1.520.150,88   -1.516.753,47 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές    3.14   -268.644,75   -94.864,01 

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)    3.14   -70.840,37   -65.444,94 

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων    3.14   20.730,82   7.929,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη    3.14   76.386,79   122.433,38 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων       751.776,96   794.287,35 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα    3.15   3.593,00   4.850,08 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    3.15   -5.185,97   -5.102,65 

Αποτέλεσµα προ φόρων       750.183,99   794.034,78 

Φόροι εισοδήµατος    3.16   -194.600,41   -188.552,62 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους       555.583,58   605.482,16 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων
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Κατάσταση Μεταβολών ΚαθαρήςΘέσης 

 

  Κεφάλαιο 
Αποθεµατικά 

νόµων και 
κατ/κού 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέο 

Σύνολο 

            

Υπόλοιπο 01.01.2019 2.635.980,00 823.022,00 695.842,38 5.613.192,76 9.768.037,14 

Αποτελέσµατα περιόδου 0,00 0,00 0,00 605.482,16 605.482,16 

�ιανοµή Μερισµάτων 0,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 2.635.980,00 823.022,00 695.842,38 4.218.674,92 8.373.519,30 

Αύξηση αποθεµατικών 0,00 37.509,20 0,00 (37.509,20) 0,00 

Αποτελέσµατα περιόδου 0,00 0,00 0,00 555.583,58 555.583,58 

�ιανοµή Μερισµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020 2.635.980,00 860.531,20 695.842,38 4.736.749.30 8.929.102,88 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτώντων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 



Ι.Ν ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε.         ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

 Σελίδα 25 από 41 

 

Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2020 - 31/12/2020 

περιλαµβάνουν τις εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της «Ι.Ν.ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ανώνυµος 

Εταιρεία Ειδών Υγιεινής» (εφεξής η «Εταιρία»). 

Η Εταιρία «Ι.Ν.ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ανώνυµος Εταιρεία Ειδών Υγιεινής» µε το διακριτικό τίτλο GLORIA, 

που αποδίδεται ξενόγλωσσα και για τις µετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγές σε 

πιστή µετάφραση «I.N.SIAGRIS Anonymos Etairia Eidon Ygieinis», έχει συσταθεί µε την υπ’ 

αριθµ. 30502/31-12-1996 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών, µε την οποία δόθηκε άδεια 

σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 43 08 01 1997). 

Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Α.Ε. ή Ε.Π.Ε της Νοµαρχίας Αθηνών µε αριθµό 

Γ.Ε.ΜΗ. 2412801000[και Μ.Α.Ε 37239/01YΤ/Β/96/22(2009)]. 

Τα γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, Μ. Αλεξάνδρου 120 

Τ.Κ.13562, τηλ. 2102585030 και έδρα της είναι ο Yήµος Αγίων Αναργύρων Αττικής. Η 

διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί σε 60 έτη από την 08 01 1997, και λήγει την αντίστοιχη 

ηµεροµηνία του έτους 2056. 

Σκοπός της Εταιρίας είναι η εισαγωγή-εξαγωγή και εµπορία υδραυλικών ειδών, ειδών 

Υγιεινής, Νεροχυτών, αξεσουάρ µπάνιου και πλακιδίων, ως και συναφών µε την κουζίνα και 

το µπάνιο ειδών, τα οποία αγοράζονται από την εσωτερική ή εξωτερική αγορά.  

Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 συγκαταλέγεται στις µικρές οντότητες. 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρία 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας µε ηµεροµηνία 31/12/2020, που καλύπτουν την 

περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Yεκεµβρίου 2020, είναι σύµφωνες µε τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), όπως αυτά προδιαγράφονται από τον Ν. 4308/2014, έχουν 

συνταχθεί µε βάση τις θεµελιώδεις παραδοχές του δουλευµένου (accrualbasis) και της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Οι λογιστικές πολιτικές είναι συνεπής µε την προηγούµενη περίοδο που έληξε την 

31/12/2019.Η αναγνώριση και η επιµέτρηση των στοιχείων του ισολογισµού και της 

κατάστασης αποτελεσµάτων γίνεται µε σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο ενώ 

συµψηφισµοί µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή µεταξύ εξόδων και 

εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συµψηφισµός προβλέπεται από τον ν. 

4308/2014. 

2.2. Πρώτη εφαρµογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

Ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρίας στα ΕΛΠ αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2014. Οι τελευταίες 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονταν από το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. ν. 

2190/1920 (όπως ίσχυαν πριν την εφαρµογή του ν. 4308/2014)συντάχθηκαν και  
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δηµοσιεύθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Yεκεµβρίου 2014 

(χρήση 2014). 

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, η Εταιρία συντάσσει τις οικονοµικές της 

καταστάσεις σύµφωνα και µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν.4308/2014. 

2.3. Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι συνηµµένες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν προταθεί από το Yιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρίας στις 31 08 2021προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων που θα συγκληθεί την 27 10 2021. 

2.4. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρία είναι οι ακόλουθες: 

2.4.1. Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος 

κτήσεως, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευµένες ζηµιές 

αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου 

στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 

συντηρήσεων καταχωρείται σε αποτελεσµατικούς λογαριασµούς όταν αυτές 

πραγµατοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν όταν είναι έτοιµα για τη 

χρήση για την οποία προορίζονται και υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, που έχει ως εξής: 

Εγκαταστάσεις κτιρίων     25     έτη 

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις    5-8     έτη 

Μεταφορικά µέσα   5-15   έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός    1-5    έτη 

Τα γήπεδα – οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό 

εκτέλεση) δεν αποσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται µε βάση τη 

διάρκεια της µίσθωσης. 

Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 

προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή αποµείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει 

ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την 

ανακτήσιµη αξία του και εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα, σχηµατίζεται 

πρόβλεψη για ζηµιά από αποµείωση προκειµένου η λογιστική αξία του παγίου να 

απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του.  
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Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισµό όταν διατίθενται ή όταν 

δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. 

Κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού προϊόντος 

από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας (αναπόσβεστης) του περιουσιακού στοιχείου και 

καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

2.4.2. Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται µόνο όταν πιθανολογείται ότι τα µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε αυτά θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος 

τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται 

στο κόστος απόκτησης τους που περιλαµβάνει τη τιµή αγοράς τους, τους εισαγωγικούς 

δασµούς, τους µη επιστρεπτέους φόρους αγοράς και κάθε άµεσα αποδοτέα δαπάνη που 

απαιτείται για να φέρει το άυλο στοιχείο σε χρήση. Μετά την αρχική καταχώρηση τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις 

δαπάνες αποµείωσης της αξίας του. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σύµφωνα µε την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

τους µε την σταθερή µέθοδο. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιµη ζωή 

δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης συγκρίνοντας τα ανακτήσιµα ποσά 

του µε τη λογιστική του αξία ετησίως και όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άϋλο µπορεί να έχει 

υποστεί αποµείωση αξίας. Όταν η ωφέλιµη ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα 

υπόκεινται σε απόσβεση, µε περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

2.4.2.1. 1απάνες ανάπτυξης 

Οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν, 

πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

o Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ µέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα 

σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιµα προς χρήση ή διάθεση, 

o Εκτιµάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη και 

o Υπάρχει αξιόπιστο σύστηµα επιµέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων της περιόδου. 

2.4.2.2. Υπεραξία  

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος για την απόκτηση µέρους ή 

του συνόλου µιας οντότητας και του αθροίσµατος της εύλογης αξίας των εξατοµικεύσιµων 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Θετική υπεραξία αντιπροσωπεύει µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να εξατοµικευθούν 

και να αναγνωριστούν ξεχωριστά κατά την εξαγορά µιας οντότητας. Αρνητική υπεραξία 

συνήθως υποδηλώνει αγορά σε τιµή ευκαιρίας. 



Ι.Ν ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε.         ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

 Σελίδα 28 από 41 

 

Η υπεραξία µε απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση, αλλά υπόκειται σε ετήσιο 

έλεγχο αποµείωσης της αξίας. Όταν η ωφέλιµη ζωή δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα 

τότε υπόκειται σε απόσβεση, µε περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

2.4.3. Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Όλες οι συµµετοχές καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο περιλαµβάνει έξοδα 

αγοράς που σχετίζονται µε την επένδυση.  

2.4.4. 1άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 

κατηγορία αυτή (Yάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται: 

• απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

• απαιτήσεις που σχετίζονται µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νοµοθετικά από το κράτος, 

• οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για 

λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης τα δάνεια και απαιτήσεις επιµετρούνται στο κόστος µε εξαίρεση τα έντοκα τα 

οποία επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου ή µε τη σταθερή µέθοδο, εάν η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει σηµαντική 

επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Τυχόν διαφορά µεταξύ του 

εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου.   

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 

εκείνα µε λήξη µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µακροπρόθεσµα στοιχεία του ενεργητικού. 

2.4.5. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των 

αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά 

στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.  

Όταν απαιτείται σηµαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέµατα έτοιµα για την 

προοριζόµενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να επιβαρύνεται µε 

τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το µέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω 

αποθέµατα και για την προαναφερθείσα περίοδο. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα 

αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος προσδιορίζεται, 

σύµφωνα µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. 
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2.4.6. Εµπορικές απαιτήσεις (πελάτες) 

Οι λογαριασµοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στο κόστος, µετά από 

αποµειώσεις για τυχόν µη εισπρακτέα ποσά. Αποµείωση απαιτήσεων (baddebt provision) 

διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου ή µέρους του οφειλόµενου 

ποσού.   

2.4.7. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά, 

βραχυπρόθεσµες καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών και 

βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άµεσα µετατρέψιµες σε 

συγκεκριµένα ποσά ταµειακών διαθεσίµων και που υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο 

µεταβολής της αξίας τους.  

2.4.8. Μισθώσεις 

• Η Εταιρία ως Μισθωτής 

Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρία όλοι οι κίνδυνοι και τα 

οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από 

την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις 

χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές 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 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 µίσθωσης τους αν δεν υπάρχει καµία εύλογη 

βεβαιότητα ότι µέχρι την λήξη της µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής θα αποκτήσει την 

κυριότητα του στοιχείου. 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου 

του ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και 

τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως 

λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές 

από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης. 

• Η Εταιρία ως εκµισθωτής 

Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, ποσό ίσο µε την καθαρή επένδυση 

στη µίσθωση καταχωρείται ως απαίτηση. 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. 
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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. 

2.4.9. 1ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, επιµετρούνται στα οφειλόµενα ποσά [ή 

αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος µε τη 

µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο]. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν η Εταιρία έχει την 

υποχρέωση να τα εξοφλήσει µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Στην αντίθετη περίπτωση τα δάνεια ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. 

2.4.10. Φόρος εισοδήµατος 

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

όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των φορολογικών νόµων, και 

υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

2.4.11. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Ο αναβαλλόµενος φόρος αφορά φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που σχετίζονται 

µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα 

καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους, και τις προβλέψεις 

για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων 

της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 

ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

υποχρέωσης, σε όλες τις προσωρινές 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 και εµφανίζονται είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Ο αναβαλλόµενος φόρος 

προσδιορίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την 

έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των 

οποίων η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των  



Ι.Ν ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε.         ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

 Σελίδα 31 από 41 

 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού 

και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη 

έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

2.4.12. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού κατά την συνταξιοδότηση υπολογίζονται 

στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

Η Εταιρία σχηµατίζει προβλέψεις όταν: 

i. υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του 

παρελθόντος. 

ii. είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό 

της υποχρέωσης. 

iii. το ποσό της σχετικής υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία. 

Η διοίκηση της Εταιρίας επανεξετάζει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού την 

ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων και αναπροσαρµογής των υπαρχόντων, έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και 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 ωφελειών 

είναι πιθανή. 

2.4.13. Αναγνώριση εσόδων - εξόδων 

Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα 

παρακάτω:   

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. 
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Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε 

σχέση µε το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους, µε βάση µια χρονική αναλογία, στη 

καθαρή λογιστική αξία του χρηµατοπιστωτικού στοιχείου. 

Έσοδα από µερίσµατα: Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο 

όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. 

2.4.14. Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

Μία συναλλαγή σε ξένο νόµισµα µετατρέπεται 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 επιµετρούνται στο ιστορικό κόστος, µετατρέπονται µε 

την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης. 

γ) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία επιµετρούνται στην εύλογη αξία, µετατρέπονται µε την 

ισοτιµία της ηµέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. 

2.4.15. 1ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. 
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3. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

3.1. Ανάλυση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 

Επί των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

3.2. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΞΟ�ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 

1/1-31/12/2020 

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

  31/12/2019 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 31/12/2020 31/12/2019 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 31/12/2020 ΑΝΑΠ/ΣΤΗ 

ΚΩ� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ 

10 

Γήπεδα & Οικόπεδα 

Επενδυτικά 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα 

Σύνολο 

 

407.889,31 

1.690.000,00 

2.097.889,31 

 

0,00 

170.000,00 

 

407.889,31 

1.520.000,00 

1.927.889,31 

 

 

0 

 

 

0 

0,00 

 

 

 

407.889,31 

1.520.000,00 

1.927.889,31 

11 

Κτίρια-Εγκαταστάσεις 

κτιρίων-Τεχνικά έργα 

Επενδυτικά 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα 

Σύνολο 

 

641.329,66 

2.697.640,07 

3.338.969,73 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

641.329,66 

2.697.640,07 

3.338.969,73 

 

137.228,34 

1.306.199,56 

1.443.427,90 

 

25.617,72 

102.470,86 

128.088,58 

 

 

162.846,06 

1.408.670,42 

1.571.516,48 

 

478.483,60 

1.288.969,65 

1.767.453,25 

13 Μεταφορικά µέσα 407.851,27 41.200,00 58.545,25 390.506,02 357.681,80 13.491,50 58.545,23 312.628,07 77.877,95 

14 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 
1.073.616,06 4.070,52  1.077.686,58 994.200,71 14.150,19  1.008.350,90 69.335,68 

15 
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση 
0,00 66.491,83 0,00 66.491,83 0,00 0,00  0,00 66.491,83 

16 Λοιπά άυλα 828.358,39 0 0,00 828.358,39 817.387,62 2.790,13 0 820.177,75 8.180,64 

 ΣΥΝΟΛΟ 7.746.684,76 111.762,35 228.545,25 7.629.901,86 3.612.698,03 158.520,40 58.545,23 3.712.673,20 3.917.228,66 

 Χρήση 2020 Χρήση 2019 

Υπόλοιπα Πελατών 725.745,08 883.084,47 
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Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη 

αξία αυτών των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν 

καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία 

τους. Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρίας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για 

τυχόν αποµείωσή τους.  

3.3. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρίας αναλύονται στον επόµενο πίνακα: 

 2020 2019 

Μετρητά Ταµείου 76.635,54 91.450,85 

Καταθέσεις όψεως & 

προθεσµίας 

3.512.476,38 2.626.090,38 

σύνολο 3.589.111,92 2.717.541,23 

 

3.4. Ανάλυση καταβληµένων κεφαλαίων 

Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Yεκεµβρίου 2020 ανέρχεται σε ποσό2.635.980,00 

ευρώ και διαιρείται σε 878.660 κοινές ονοµαστικές  µετοχές, ονοµαστικής αξίας 3 ευρώ η 

κάθε µία. Κάθε κοινή ονοµαστική µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. 

Αναλυτικότερα: 

Υπέρ το άρτιο 

Yεν υφίστανται ποσά. 

Ίδιοι τίτλοι 

Κατά την 31/12/2020 η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. 

Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες  73.707,74 0,00 

Αξιόγραφα Εισ/τέα 336.681,15 506.317,56 

Αξιόγραφα σε καθυστέρηση 233.168,79 314.102,08 

Χρεώστες Yιάφοροι 158.539,38 234.975,50 

Χρεόγραφα 137.832,45 309.808,05 

Σύνολο 1.665.674,59 2.248.287,66 
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3.5. Προβλέψεις για παροχέςσε εργαζοµένους 

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική 

νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας 

και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι 

που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα 

αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα 

ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις τοπική 

πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται. 

Η Εταιρία χρεώνει στα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε 

αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που 

διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της 

υποχρέωσης. 

Στις υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων περιλαµβάνεται το ποσό της πρόβλεψης για την 

συνταξιοδότηση του συνόλου του προσωπικού σύµφωνα µε το Νόµο και απεικονίζονται στον 

Ισολογισµό της εταιρείας. Απολύσεις: Υποθέσαµε ότι δεν θα συµβούν απολύσεις και όλοι οι 

εργαζόµενοι θα λάβουν την αποζηµίωση κατά την συνταξιοδότησή των. 

Προβλέψεις αποζηµιώσεων προσωπικού λόγω συντ/σης      123.663,44 

3.6. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 2020 2019 

Υποχρεώσεις σε Εταίρους 4.878.773,99 5.056.318,37 

Λοιποί Πιστωτές 629.173,15 762.437,70 

Προκαταβολές πελατών  67.549,05 65.661,32 

Σύνολο  5.575.496,19 5.884.417,39 

 

3.7. Εµπορικές υποχρεώσεις& 1άνεια 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 2020 2019 

Προµηθευτές 2.951,24 139.854,93 

Επιταγές πληρωτές 76.989,58 125.253,29 

Σύνολο 79.940,82 265.108,22 

 

Οι Yανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Τράπεζες Λογ. Βραχ. Υποχρ. 51.425,40 51.418,21 

 

 

 

 

3.8. Λοιποί φόροι και τέλη-Ασφαλιστικοί Λογαριασµοί 

Οι λοιποί φόροι και τέλη της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 2020 2019 

Εκαθ/ση Φ.Εισ./Φπα πληρωτέος 260.522,36 163.044,83 

Φόρος Μ.Υ και Επιχειρηµ 

Αµοιβών  

9.062,41 11.308,83 

Σύνολο 269.584,77 174.353,66 

3.9. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 

 

Ασφαλιστικοί Οργαν.Πληρωτέοι 43.307,32 42.761,76 

 

3.10. Καθαρές πωλήσεις 

Οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρίας ανά δραστηριότητα αναλύονται ως εξής για την χρήση 

01.01.2020-31.12.2020: 

Πωλήσεις εµπορευµάτων             ευρώ 6.251.091,21 ευρώ 

Οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρίας ανά δραστηριότητα αναλύονται ως εξής για την χρήση 

01.01.2019-31.12.2019: 

Πωλήσεις εµπορευµάτων               ευρώ 6.228.962,29 ευρώ 

3.11. Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων της Εταιρίας αναλύεται ως εξής για την χρήση 01.01.2020-31.12.2020:  

Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων        ευρώ 3.510.650,42 

Το κόστος πωλήσεων της Εταιρίας αναλύεται ως εξής για την χρήση 01.01.2019-31.12.2019:  

Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων        ευρώ 3.656.500,75 

3.12. Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  
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 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 

Αµοιβές προσωπικού 154.096,08 163.821,14 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 21.767,11 21.220,60 

Παροχές τρίτων 33.715,98 29.172,98 

Φόροι τέλη 19.497,59 21.366,63 

Yιάφορα έξοδα 48.331,97 53.194,77 

Αποσβέσεις Παγίων 7.272,30 11.945,92 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης  12.115,28 0,00 

Σύνολο 296.796,31 300.722,04 

 

3.13. Έξοδα διάθεσης 

Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 

Αµοιβές προσωπικού 703.870,32 661.458,01 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 167.129,89 163.276,62 

Παροχές τρίτων 237.281,09 201.138,65 

Φόροι τέλη 52.358,48 51.190,32 

Yιάφορα έξοδα 208.263,00 264.902,97 

Αποσβέσεις Παγίων 151.248,10 174.786,90 

σύνολο 1.520.150,88 1.516.753,47 

 

3.14. Λοιπά έξοδα και έσοδα 

Τα λοιπά έξοδα και ζηµιές της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 01.01.2020-

31.12.2020 

01.01.2019-

31.12.2019 

Φορολογικά πρόστιµα κ προσαυξήσεις 21,80 641,07 

Συναλλαγµατικές Yιαφορές 44.825,46 653,14 
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Ζηµίες από ανεπίδεκτες εισπρ. απαιτήσεις 84.616,46 0,00 

Ζηµιές από εκποίηση ακινήτων 110.000,00 0,00 

Ζηµίες από καταστροφή ακαταλ.εµπορ 29.181,03 14.628,45 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2020 

Προβλέψεις για υποτίµηση συµµετ.&χρεωγρ 

70.840,37 

0,00 

65.444,94 

78.941,35 

Σύνολο 339.485,12 160.308,95 

 

Αντίστοιχα, τα λοιπά έσοδα και κέρδη της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 01.01.2020-

31.12.2020 

01.01.2019-

31.12.2019 

Συναλλαγµατικές Yιαφορές 146,44 5.378,20 

Κέρδη από εκποίηση µεταφ. Μέσων –επίπλ. 

ΑποζηµιώσεωνΑσφαλιστικώνκ.λ.π 

5.399,98 

0,00 

8.145,15 

2.937,50 

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 

Έσοδα από χρησ.προβλ.συµµετοχων-επενδ. 

Λοιπά Συνήθη Έσοδα 

20.730,82 

70.840,37 

70.650,87 

7.929,00 

105.972,47 

69.247,89 

Σύνολο 167.768,48 199.610,21 

 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν από την εξάπλωση του νέου Κορωναιού , 

υπήρξε µείωση στο ποσό των εσόδων από ενοίκια της χρήσης 2020 συνολικού ποσού 

9.240,00€. 

3.15. Τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής για την χρήση 

01.01.2020-31.12.2020:  

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι Καταθέσεων εταιρείας   ευρώ          3.593,00

   

Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής για την χρήση 

01.01.2019-31.12.2019:  

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι Καταθέσεων εταιρείας   ευρώ                       4.850,08 

Αντίστοιχα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξήςγια την 

χρήση 01.01.2020-31.12.2020:  
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Τόκοι Βραχυπροθέσµων 1ανειακών Υποχρεώσεων     5.185,97   

Αντίστοιχα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής για την 

χρήση 01.01.2019-31.12.2019:  

Τόκοι Βραχυπροθέσµων 1ανειακών Υποχρεώσεων                   5.102,65 

3.16. Φόροι εισοδήµατος 

Οι φόροι εισοδήµατος της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Επί των αναµορφωµένων κερδών της χρήσης 2020 εφαρµόσθηκε συντελεστής φόρου 

κερδών ως εξής:  

Φορολογητέα κέρδη χρήσης 2020    ευρώ  810.835,06 *24%=194.600,41 Φόρος Εισ/τος 

Για τη χρήση 2020 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. O έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2020. Αν µέχρι 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

3.17. Απασχολούµενο προσωπικό 

Ο αριθµός και το κόστος του απασχολούµενου προσωπικού αναλύεται ως εξής για την 

χρήση 01.01.2020-31.12.2020: 

Η Επιχείρηση απασχολεί περίπου 41 εργαζόµενους πλήρης απασχόλησης κα το συνολικό 

ετήσιο κόστος διαµορφώθηκε σε       ευρώ 857.966,40 

Ο αριθµός και το κόστος του απασχολούµενου προσωπικού αναλύεται ως εξής για την 

χρήση 01.01.2019-31.12.2019: 

Η Επιχείρηση απασχολεί περίπου 37 εργαζόµενους πλήρης απασχόλησης κα το συνολικό 

ετήσιο κόστος διαµορφώθηκε σε       ευρώ 825.279,15 

3.18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Συµβάσεις µισθώσεων ενοικίων γραφείων-έδρας επιχείρησης ως εξής: 

Μέτοχος Ιωάννης Σιάγκρης: Ετήσιο ενοίκιο ευρώ 27.747,38 

Μέτοχος Χρυσούλα Σιάγκρη: Ετήσιο ενοίκιο ευρώ  9.911,20 

3.19. Μερίσµατα 

Το 1ιοικητικό Συµβούλιοτης Εταιρίας δεν προτείνει τη διανοµή µερίσµατος για την 

παρούσα χρήση. 

 Αυτό τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της 27 Οκτωβρίου 2021 µε την 

παρουσία εκπροσώπων 80% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
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3.20. Ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

Yεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία τηςΕταιρίας.  

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση2010 η οποία 

και έχει παραγραφή. 

3.20.1. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις της Εταιρίας αναλύονται στο πίνακα που ακολουθεί: 

1εν υφίστανται εµπράγµατες ή άλλες χρηµατικές εγγυήσεις υπέρ τρίτων 

3.21. Ανάλυση προσαρµογών 1ης εφαρµογή των ΕΛΠ 

Όσες αναγκαίες προσαρµογές πραγµατοποιήθηκαν την προηγούµενη κλεισµένη χρήση2019: 

1εν έγιναν προσαρµογές 

3.22. Σηµαντικά Γεγονότα. 

Το ξέσπασµα του νέου κορονοϊού (COVID-19) έχει επηρεάσει την επιχειρηµατική και 

οικονοµική δραστηριότητα σε όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Αυτή 

η επιδηµία ξεκίνησε στον Ελλαδικό χώρο   τελευταία εβδοµάδα του Φεβρουαρίου 2020, η 

ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 στην Ευρώπη και κυρίως στην Ιταλία, άρχισε να 

δηµιουργεί σηµαντικά αρνητικές συνθήκες στην οικονοµία οι οποίες δεν έχουν ξεπεραστεί 

και επηρεάζουν µέχρι και σήµερα το οικονοµικό κλίµα . 

Η εταιρεία µας λόγω COVID-19 και βάση του Κ.Α.Y µε τον οποίο δραστηριοποιείται 

θεωρήθηκε ως πληττόµενη από την  φορολογική διοίκηση σύµφωνα µε το Πλαίσιο 2  και 

έλαβε το ευεργέτηµα της µείωσης των ενοικίων σε ποσοστό 40% και συγκεκριµένα 

10.983,26€ 

Η κατάσταση βέβαια σαφώς και είναι καλύτερη από την προηγούµενη χρήση. Έχουν 

δηµιουργηθεί από την επιστηµονική κοινότητα τα εµβόλια και ο εµβολιασµός στο Ευρωπαϊκό 

χώρο αλλά και παγκόσµιος έχει προχωρήσει.  δεν βρίσκετε βέβαια στον βαθµό που επιθυµεί  

η επιστηµονική κοινότητα και η κυβερνήσεις των κρατών ,αλλά  µπορούµε να αισιοδοξούµε 

για το µέλλον. 

 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Yιοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 

και ακολουθεί τις οδηγίες των τοπικών υγειονοµικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις 

δράσεις και πρωτόκολλα  που εφαρµόζουν η ελληνική κυβέρνηση. Ειδικότερα οι 

προτεραιότητες της Εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω: 

• Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων 

• Λήψη µέτρων για τον περιορισµό των επιπτώσεων ενόψει της επικείµενης 

επαναφοράς   των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε κανονικές συνθήκες 

• Προστασία της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας 
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Η εταιρεία έχει θέσει σε εφαρµογή σειρά µέτρων για τη διασφάλιση της οµαλής 

επιχειρησιακής του λειτουργίας, υλοποιώντας σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, όπου είναι 

απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίσει τη γρήγορη επαναφορά των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας, µόλις αρθούν οι περιορισµοί. Επιπλέον, βρίσκεται σε ετοιµότητα για την 

εφαρµογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών του, καθώς παρακολουθεί και συµµορφώνεται 

µε τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσηµες οδηγίες των αρµόδιων αρχών σε 

εθνικό επίπεδο. 

 

3.23.Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Ένα γεγονός το οποίο έχει προκύψει   στο 2021 , µας επηρεάζει σηµαντικά  και αναµένετε 

να µας επηρεάσει και σε όλο το 2022 είναι η κατακόρυφη αύξηση του κόστους των 

θαλάσσιων  µεταφορικών από τη  Κίνα όπου είναι και η 'Χώρα στην οποία  βρίσκετε η 

συντριπτική πλειοψηφία των προµηθευτών µας . Το κόστος έχει φτάσει να καλύπτει σε 

πολλές περιπτώσεις το κόστος των εµπορευµάτων, µιλάµε για µία επιβάρυνση σχεδόν 100%. 

Σε συνδυασµό και µε τις µεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια όπου σίγουρα επηρεάζουν την 

παραγωγή των προϊόντων που εµπορευόµαστε. Η εταιρεία µας βρίσκετε ανάµεσα σε 

συµπληγάδες αυξήσεων κόστους µεταφορικών και ενεργειακού κόστους . Αποτέλεσµα των 

γεγονότων αυτών είναι να τροποποιήσουµε την εµπορική και τιµολογιακή  µας πολίτική και 

να προχωρήσουµε σε αλλαγές όσον αφορά τα ποσοστά των εκπτώσεων επί των 

τιµοκαταλόγων µας αλλά και να τροποποιήσουµε σε ειδικές περιπτώσεις εµπορευµάτων και 

τις τιµές βάσης . 

 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού 

της 31ης Yεκεµβρίου 2020 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία 

επιβάλλεται αναφορά τους. 

 

Άγιοι Ανάργυροι 31Αυγούστου 2021. 

Ο Πρόεδρος του 1Σ 

Τ.Υ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. 

ΣΙΑΓΚΡΗΣ 

Ο 1ιευθύνων 

Σύµβουλος του 1.Σ 

Τ.Υ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. 

ΣΙΑΓΚΡΗΣ 

 

Ο Οικονοµικός 1ιευθυντής 

Τ.Υ 

ΧΡΙΣΤΟ1ΟΥΛΟΣ 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

 

 


