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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της «CHOOSE A.E.» για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής 

χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «CHOOSE A.E.», αφορά 

τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2019 και συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του Ν. 4548/2018 άρθρο 150α.  

 

Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως 

άνω νομοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή και συνοπτικό πλην όμως ουσιαστικό, όλες τις 

σχετικές και αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες,  προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και 

εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.  

 

Σκοπός των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης είναι η ενημέρωση των χρηστών:  

 

➢ Για την χρηματοοικονομική θέση, τις επιδόσεις και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία της Εταιρείας 

κατά την εξεταζόμενη χρήση, 

➢ Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης χρήσης και την 

επίδρασή τους στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, 

➢ Για τις προοπτικές και τους στρατηγικούς στόχους και της Εταιρείας, 

➢ Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία,  

➢ Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών, 

➢ Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την λήξη της εξεταζόμενης χρήσης έως και 

την σύνταξη της παρούσης. 

 

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά 

απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία, στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά την κλειόμενη χρήση 

2019. 

 

1. Γενική Παρουσίαση  
 

1.1. Περιγραφή Δραστηριοτήτων  

Η εταιρεία «CHOOSE A.E.» ιδρύθηκε το 2003 και εδρεύει στον δήμο Χαλανδρίου. Είναι αμιγώς ελληνική 

εταιρεία. Δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα στον κλάδο της 

διαφήμισης, με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης επικοινωνίας και είναι μέλος 

της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ).  

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει για τους πελάτες της να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές τους μέσω 

ισχυρής στρατηγικής σκέψης, δημιουργικού branding, μάρκετινγκ και προώθησης της επικοινωνίας 

τους.  

 

Ο σχεδιασμός της επιτυχημένης και αποδοτικής στρατηγικής για τους πελάτες της είναι το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της σε συνδυασμό με τις καινοτόμες ιδέες και την ολοκληρωμένη επικοινωνία που 

προσφέρει. 

 

Η Choose A.E. διακρίνεται για τον μοναδικό τρόπο που συνδυάζει την εύστοχη στρατηγική με την 

αποτελεσματικότητα. Η εξυπηρέτηση των πελατών της τίθεται στο επίκεντρο μιας δέσμης 

δραστηριοτήτων, που καλύπτουν όλο το φάσμα της επικοινωνίας.  

 

Η εικόνα και η φήμη ενός προϊόντος ή μιας εταιρείας είναι το αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας, που 

χαρακτηρίζεται από ενθουσιασμό, ευθύτητα, ακεραιότητα, καινοτόμες ιδέες και υπευθυνότητα.  

 

Οι υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει η εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

• Υπηρεσίες έρευνας αγοράς  

• Ψηφιακή επικοινωνία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

• Δημόσιες σχέσεις  
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• Σχεδιασμός και αγορά μέσων  

• Μάρκετινγκ – βιωματική προσέγγιση  

• Διαχείριση λογαριασμού  

• Δημιουργικό  

• Σχεδιασμό στρατηγικής  

 

 

 

1.2. Στόχοι  

Η εταιρεία έχει στόχο την επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης της, την δραστηριοποίηση της με σεβασμό 

στο περιβάλλον και την τόνωση της τοπικής και κατ΄ επέκταση εθνικής οικονομίας, διατηρώντας και 

αυξάνοντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.  

 

Επίσης ειδικότερος στόχος της Διοίκησης  αποτελεί η εξυγίανση της εταιρείας σε χρηματοοικονομικό 

επίπεδο και η ρύθμιση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ώστε να συνεχίσει να είναι βιώσιμη, 

εκμεταλλευόμενη τη δυναμική της.  

 

Αξίες όπως η χρηστή διοίκηση, η πρόνοια έναντι των ενδεχόμενων κινδύνων ή προβλημάτων, η μείωση 

του κόστους χωρίς να διακινδυνεύεται το επίπεδο υψηλής ποιότητας και η συνέπεια έναντι των πελατών 

και λοιπών συνεργατών, είναι τα ζητούμενα διαχρονικά για την εταιρεία και την διοίκηση της. 

 

Ως αποτέλεσμα της διαχρονικής της δέσμευσης για ποιοτικές υπηρεσίες και υγιείς συνεργασίες, η εταιρεία 

έχει καθιερωθεί στον χώρο ως αξιόπιστος συνεργάτης για τους πελάτες της και θέτει πλέον ως στόχο, 

στην παρούσα ιδιαίτερα δύσκολη και ανταγωνιστική οικονομική συγκυρία, τη διατήρηση της 

υφιστάμενης θέσης της στον κλάδο διαφήμισης. 

 

Ενόψει λοιπόν των αυξημένων προκλήσεων, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η επένδυση σε ακόμα 

αρτιότερα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες θα 

αποτελέσει την κύρια στρατηγική μας για τα επόμενα έτη.  

 

1.3. Διοίκηση  

Η επίβλεψη των εργασιών  και η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τετραμελές Διοικητικό συμβούλιο το 

οποίο εκλέγει η Γενική Συνέλευση και το οποίο απαρτίζεται από τους κατωτέρω: 

 

Όνομα και επώνυμο Θέση 

Δέτσης Ιωάννης του 

Γεωργίου 

Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Χουντής Νικήτας του 

Ιωάννη 
Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Δροσόπουλος Αθανάσιος 

του Ηλία 
Μέλος ΔΣ 

 

Η διάρκεια της θητείας των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει έως την 30/08/2024.  

 

 

1.4. Επιδόσεις  

Το οικονομικό έτος 2019, αποτέλεσε μία σημαντική χρονιά ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έπειτα 

από πολλά έτη ύφεσης, καθώς οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις αργά αλλά σταθερά απέδωσαν ώστε 

να επανέλθει η χώρα στην προσδοκώμενη κανονικότητα που θα απελευθερώσει πόρους και θα βελτιώσει 

τους όρους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της. 

 

Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά θετικό οικονομικό περιβάλλον η πορεία της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη 

τις εξελίξεις του χώρου όπου δραστηριοποιείται χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Σημειώνεται, ότι η εταιρεία 

για την προηγούμενη χρήση εμφάνιίζε ζημιές, αρνητικά ίδια κεφάλαια και προβλήματα ρευστότητας για 

τα οποία είχε προβεί σε μια σειρά ενεργειών ώστε να μην οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο και να συνεχίσει 

απρόσκοπτα την λειτουργία της κατά τη νέα χρήση αλλά και τις επόμενες, με στόχο την επιστροφή στην 

κερδοφορία και την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της.  

 

 



 

CHOOSE AE | Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  χρήσης 31.12.2019 5 

 

Η εταιρεία, κατά την χρήση 2019, δραστηριοποιήθηκε με προσήλωση στους στρατηγικούς της στόχους 

στοχεύοντας στην σταδιακή επέκταση της δραστηριότητας της παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

ο κλάδος της διαφήμισης και κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών σε ποσοστό 92%.  

 

Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία συνέχισε την ανάπτυξη της, στοχεύοντας στην επέκταση και στην βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να αποκτηθούν/διατηρηθούν τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα.  

 

Τα αποτελέσματα της εταιρείας διαμορφώθηκαν συνοπτικά ως εξής: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 31.12.2019 31.12.2018 

Κύκλος εργασιών 1.935.428,56 1.003.472,31 92,87% 

Μικτά Κέρδη / (Ζημίες) 870.942,85 447.071,35 94,81% 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 45,00% 44,55% 1,00% 

EBITDA 121.980,47 62.330,10 95,70% 

EBIT 119.940,03 62.330,10 92,43% 

Κέρδη προ φόρων 81.300,29 16.075,20 405,75% 

Κέρδη μετά από φόρους 27.520,05 (23.117,58) 219,04% 

 

  

                     

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 1.935.428,56 έναντι των € 1.003.472,31της προηγούμενης 

χρήσης και παρουσίασε αύξηση κατά 92,87%. 

 

Τα μικτά κέρδη, ανήλθαν στο ποσό των € 870.942,85  έναντι των € 447.071,35 της προηγούμενης χρήσης 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 94,81%. 

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), 

ανήλθαν στο ποσό των € 121.980,47 έναντι του ποσού των € 62.330,10 της προηγούμενης χρήσης.   

 

Τα κέρδη προ φόρων  της εταιρείας  ανήλθαν σε € 81.300,29 έναντι ποσού € 16.075,20 της προηγούμενης 

χρήσης. 

 

Η ανάλυση της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων, που 

χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία στα πλαίσια της πραγματοποίησης των εργασιών της στη χρήση 

2019, παρατίθενται στο σχετικό Προσάρτημα. 

 

 

 

2. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες  

2.1 Εφοδιαστική Αλυσίδα  

Η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες της χρησιμοποιώντας έναν επαρκώς διαφοροποιημένο αριθμό 

προμηθευτών ώστε να περιορίσει την εμπορική εξάρτηση. 

 

Η εταιρεία τηρεί προμηθευτική βάση που περιλαμβάνει την περιοδική αναθεώρηση των ενεργών 

προμηθευτών για την εξασφάλιση τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και τον καθορισμό της 

κατάλληλης σχέσης με τους προμηθευτές.  

 

Η διαδικασία επιλογής προμηθευτών εφαρμόζεται σε τέσσερις τουλάχιστον αγοραστικές 

δραστηριότητες:  

• Αξιολόγηση δυνητικών προμηθευτών  

• Αξιολόγηση προφορών  

• Συνεχής αξιολόγηση ενεργών προμηθευτών  

• Αξιολόγηση για εταιρικές συνεργασίες  

Η αξιολόγηση των προμηθευτών γίνεται κατά την επιλογή προσφορών για τη προμήθεια ενός είδους.  

Εάν έχει ήδη προηγηθεί αξιολόγηση, η διαδικασία επιταχύνεται χωρίς να μειώνεται η αξιοπιστία της.  
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Κυριότεροι προμηθευτές είναι οι  α. UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., β. COMMERSIO LTD 

και γ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. από την εγχώρια  και ξένη αγορά, ενώ οι 

κανόνες συνεργασίας καθορίζονται κατά περίπτωση με συμβάσεις. 

 

 

2.2 Προοπτικές για την νέα χρονιά  

Ο κλάδος που δραστηριοποιείται η εταιρεία βίωσε πολύ έντονα την κρίση κατά τα προηγούμενα έτη. 

Παρόλα αυτά διαπιστώνεται σχετική ομοιογένεια στη χρηματοοικονομική συμπεριφορά του κλάδου. 

Πτώση πωλήσεων με πίεση περιθωρίων και ανάγκη χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης 

παρατηρείται στο σύνολο του κλάδου. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ένα χρήσιμο “εργαλείο” 

διαφήμισης, επικοινωνίας και προώθησης των πωλήσεων μιας εταιρείας αποτελεί το “on line marketing”.  

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της διαφήμισης μέσω internet σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα 

διαφήμισης, σε συνδυασμό με:  

• την ενίσχυση της διείσδυσης του internet στην Ελλάδα και  

• την αυξανόμενη αποδοχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας,  

ενισχύουν τη ζήτηση τους και ενδεχομένως να συμβάλλουν στη μεγέθυνση της εξεταζόμενης αγοράς.  

Η εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στο κλάδο της διαφήμισης και θα προσπαθήσει να 

εκμεταλλευτεί την αποκτηθείσα εμπειρία της, με σκοπό να επιτύχει αύξηση του μεριδίου αγοράς/αύξηση 

των πωλήσεων και αύξηση των κερδών (EBITDA και καθαρών). Επίσης, μέσω της κερδοφορίας της θα 

επιτύχει ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων και ενίσχυση της ρευστότητας.  

 

 

2.3 Κυριότεροι Κίνδυνοι  

Κίνδυνος τιμών αγοράς υπηρεσιών  

Η Εταιρεία εκτίθεται περιορισμένα σε μεταβολές της αξίας των υπηρεσιών. Ο κίνδυνος, που προκύπτει για 

την Εταιρεία από μεταβολές στις τιμές αγαθών, είναι ελάχιστος.  

Η Εταιρεία ελέγχει για τυχόν απομείωση των αποθεμάτων της αλλά και των λοιπών περιουσιακών της 

στοιχείων, όποτε εμφανίζονται τέτοιου είδους ενδείξεις και εφόσον συντρέχουν λόγοι απαξίωσης, 

προβαίνει στην απαραίτητη απομείωση, ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με 

την πραγματική.  

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της διεξάγεται 

σε Ευρώ τόσο κατά το σκέλος των πωλήσεων όσο και κατά το σκέλος των αγορών και συνεπώς δεν 

υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. 

  

Κίνδυνος επιτοκίων 

Η Εταιρεία λόγω των δανείων που έχει συνάψει, είναι εκτεθειμένη στον επιτοκιακό κίνδυνο. Οι μεταβολές 

όμως των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια είναι μικρές και συνεπώς ο κίνδυνος δεν θεωρείται σημαντικός. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα και φερέγγυα αντισυμβαλλόμενα μέρη. 

Είναι πολιτική της Εταιρείας, η υποβολή σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου όλων των πελατών, στους 

οποίους παρέχονται υπηρεσίες επί πιστώσει. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, 

σε συνεχή βάση, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά 

τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της 

Εταιρείας, που αποτελούνται από μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη μη 

τήρηση των συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο, με μέγιστη έκθεση ίση με τη λογιστική αξία 

των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας 

ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει 

πλέον κίνδυνο ρευστότητας και δυσκολίες κάλυψης των υποχρεώσεων της, καθώς τα ταμειακά της 

διαθέσιμα επαρκούν για να καλύψουν της ανάγκες της μετά και την αναδιάρθωρη των τραπεζικών 

δανειών. 

 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης 2019, η εταιρεία προέβη σε συμφωνία με όλα 

τα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται για αναδιάρθρωση των χρεών της. Επιπλέον.η εταιρεία 
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με έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου 2020 αποφάσε μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό 

ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την εξάλειψη των αρνητικών Ιδίων 

Κεφαλαίων που έχει κατά την 31/12/2019. 

 

Δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που να σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, ο κλάδος, στον οποίο ανήκει η εταιρεία, απέχει σημαντικά από την γενική εικόνα των 

επιχειρήσεων, όπως θα αναμενόταν και εμφανίζει υστέρηση σε κεφάλαιο κίνησης και λειτουργικό 

περιθώριο EBITDA. Οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζουν ικανοποιητικές χρηματοοικονομικές 

επιδόσεις δεχόμενες εντούτοις σημαντικές πιέσεις, πλεονεκτώντας όμως σε όρους τραπεζικής 

χρηματοδότησης και πιστωτικών ορίων που λαμβάνουν από τους προμηθευτές τους.  

 

Κεφαλαιουχικός κίνδυνος 

Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους 

μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς οι βασικοί δείκτες ρευστότητας για τις τελευταίες δύο 

χρήσεις δεν αποτυπώνουν επαρκή ρευστότητα και επάρκεια σε κεφάλαιο κίνησης.   

Η βιωσιμότητα δεν φαίνεται να συνδέεται τόσο με το μέγεθος όσο με την χρηματοοικονομική διάρθρωση 

και το ύψος του τραπεζικού δανεισμού.  

Προκειμένου να διαχειριστεί ο κεφαλαιουχικός κίνδυνος, έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες που 

περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο 7.1.  

 

 

3. Περιβαλλοντικά και Λοιπά Θέματα  

Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλες οι δραστηριότητες 

εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις απαιτήσεις και προδιαγραφές προστασίας του 

περιβάλλοντος ελαχιστοποιώντας κάθε τύπου όχληση.  

Η εταιρεία δεν θεωρείται ρυπογόνος, ως εκ τούτου δεν υπάρχει πολιτική αποκατάστασης του 

περιβάλλοντος από τη λειτουργία της.  

Η εταιρεία δεν προβαίνει σε διαδικασίες πρόληψης και ελέγχου ρύπανσης.  

Η εταιρεία δεν αναπτύσσει πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

 

4. Πολιτική ανθρώπινου δυναμικού 

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προσωπικό της Εταιρείας για τις 

χρήσεις 2019 και 2018 ανήλθε κατά μέσο όρο σε 16 και 15 άτομα αντίστοιχα. 

 

Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο, αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των 

προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

και των εργασιακών ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης και 

συνεργασίας, καθώς και στη καθιέρωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που καθορίζουν 

με σαφή και αμερόληπτο τρόπο όλα τα θέματα προσλήψεων, μετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, 

αμοιβών, πρόσθετων παροχών, αδειών και απουσιών. 

 

Η εταιρεία συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις όπου αυτές έχουν 

εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας. 

 

Η εταιρεία επιθυμεί να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται τακτικά το ανθρώπινο δυναμικό της βάσει των 

επαγγελματικών απαιτήσεων και λειτουργικών ή και ατομικών αναγκών.  
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5. Επιδόσεις της εταιρείας  

5.1 Αριθμοδείκτες  

   31.12.2019    31.12.2018   

          

Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου 

Κίνησης (CURRENT RATIO) 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
= 

2.452.964,03 
= 

1,78  
2.408.757,35 

= 
1,06 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.377.880,58 φορές  
2.277.403,54 φορές 

 
 

        

Αριθμοδείκτης Ρευστότητας  

(QUICK RATIO) 

Κυκλ/ρούν Ενεργητικό - 

Αποθέματα = 2.452.964,03 = 
1,78  

2.408.757,35 = 
1,06 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.377.880,58 φορές  
2.277.403,54 φορές 

 
 

        

Αριθμοδείκτης Αμεσης  

Ρευστότητας (ACID TEST RATIO) 

Διαθέσιμα 
= 

218.425,71 
= 

0,16  
162.468,03 

= 
0,07 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.377.880,58 φορές  
2.277.403,54 φορές 

 
 

        

Αριθμοδείκτης Ξένων προς Ιδια 

Κεφάλαια (DEPT TO EQUITY) 

Ξένο Κεφάλαιο 
= 

2.585.325,57 
= 

-

2466,39% 

 
2.618.147,99 

= 
-

1546,07% Ίδια Κεφάλαια -104.822,07 
 

-169.342,12 

 
 

        
Αριθμοδείκτης 

Βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων προς Ιδια 

Κεφάλαια   

(CUERRENT LIABILITIES TO NET 

WORTH) 

         
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

= 
1.377.880,58 

= 
-

1314,49% 

 
2.277.403,54 

= 
-

1344,85% Καθαρή Θέση -104.822,07 
 

-169.342,12 

 

        

 
 

        

Αριθμοδείκτης Κάλυψης 

Παγίων (FIXED ASSETS TO NET 

WORTH)  

Αν/σβεστη αξία Παγίου 

Ενεργητικού = 7.145,33 = -6,82% 

 
42.845,16 = -25,30% 

Καθαρή Θέση -104.822,07 
 

-169.342,12 

 
 

        

Αριθμοδείκτης 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

προς Συνολικό Ενεργητικό 

(CUERRENT ASSETS TO TOTAL 

ASSETS RATIO) 

         
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

= 
2.452.964,03 

= 98,09% 

 2.408.757,35 
= 97,58% 

Σύνολο Ενεργητικού 2.500.660,08  2.468.488,19 

 
 

 
   

 
  

 
 

        

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας 

Κυκλοφορίας Παγίων  

(FIXED ASSETS TURNOVER RATIO) 

Κύκλος Εργασιών 
= 

1.935.428,56 
= 

270,87  1.003.472,31 
= 

23,42 

Αναπόσβεστη αξία Παγίου 

Ενεργητικού 

7.145,33 φορές  
42.845,16 φορές 

   
  

   

 
 

        

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας 

Κυκλοφορίας Συν. Ενεργητικού  

(ASSET TURNOVER RATIO) 

Κύκλος Εργασιών 

 

1.935.428,56 

   

1.003.472,31 

  

= = 
0,77  

= 
0,41 

Σύνολο Ενεργητικού 2.500.660,08 φορές  
2.468.488,19 φορές 

 
 

        

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας 

Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

(OWNER'S EQUITY TURNOVER 

RATIO) 

Κύκλος Εργασιών 

 

1.935.428,56 

 

-18,46 

 

1.003.472,31 

 

-5,93 
= =  = 

Καθαρή Θέση -104.822,07 φορές  -169.342,12 φορές 

 
 

 
 

   
 

 

          

Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους  

(GROSS PROFIT MARGIN) 

Μικτά Κέρδη 
= 

870.942,85 
= 45,00% 

 
447.071,35 

= 44,55% 
Κύκλος Εργασιών 1.935.428,56 

 
1.003.472,31 



 

CHOOSE AE | Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  χρήσης 31.12.2019 9 

 

 
 

        

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων 

  (RETURN ON EQUITY) 

Καθαρά Κέρδη μετά φόρων 

 

27.520,05 

 
  -23.117,58 

 
 

= = -26,25%  = 13,65% 
Καθαρή Θέση -104.822,07  -169.342,12 

 

6. Μη χρηματοοικονομικοί Δείκτες  

Στην κλειόμενη χρήση δεν έχουν προκύψει αξιοσημείωτοι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες που να 

χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς  

 

7. Λοιπά Θέματα  

7.1 Προβλεπόμενη Εξέλιξη 

Η άρτια οργάνωση προώθησης των πωλήσεων και  γενικά όλων των τμημάτων της εταιρείας, θα 

συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων που έθεσε η διοίκηση της εταιρείας για την 

τρέχουσα χρήση. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας και των παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο 

την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η διοίκηση, στα πλαίσια 

αναδιαπραγματεύσεως των πιστωτικών ορίων, έχει εκπονήσει επιχειρηματικό πλάνο (μελέτη 

προεξοφλήσεως μελλοντικών ταμειακών ροών) για την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με την οποία 

προβλέπεται θετική μελλοντική πορεία της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της εταιρείας έχει 

ετοιμάσει σχέδιο αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεών της, το 

οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει γίνει αποδεκτό από τις πιστώτριες τράπεζες.  

Επιπλέον.η εταιρεία με έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου 2020 αποφάσε μείωση μετοχικού 

κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την 

εξάλειψη των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων που έχει κατά την 31/12/2019. Η παραπάνω ενέργεια θα 

εξυγιάνει τον Ισολογισμό της εταιρείας και θα αποτυπώσει την πραγματική εικόνα και κατάσταση 

αυτής χωρίς τις στρεβλώσεις που δημιουργούν οι ζημίες του παρελθόντος. Έτσι αποφασίστηκε: 

• Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων 

ευρώ (193 χιλ €). 

• Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων (120 χιλ 

€) ευρώ. 

Ύστερα από τις προαναφερόμενες ενέργειες η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή 

χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, 

στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια, οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 

στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ως εκ τούτου 

δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης 

της δραστηριότητας της εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεγητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρέωσεων και με τις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.  

 

7.2 Έρευνα και ανάπτυξη  

Η εταιρεία δεν διεξάγει έρευνα και δεν διαθέτει τμήμα ανάπτυξης.  

 

7.3 Υποκαταστήματα  

Η Εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 

 

7.4 Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 

της παρούσας έκθεσης.  
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Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα 

μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας, πέραν από τα 

εξής: 

1. Η εταιρεία με έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου 2020 αποφάσε μείωση μετοχικού κεφαλαίου με 

συμψηφισμό ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την εξάλειψη των 

αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων που έχει κατά την 31/12/2019. Η παραπάνω ενέργεια θα εξυγιάνει τον 

Ισολογισμό της εταιρείας και θα αποτυπώσει την πραγματική εικόνα και κατάσταση αυτής χωρίς τις 

στρεβλώσεις που δημιουργούν οι ζημίες του παρελθόντος. Έτσι αποφασίστηκε: 

a. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων 

ευρώ (193 χιλ €). 

b. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων (120 χιλ €) 

ευρώ. 

2. Τον Ιανουάριο του 2020, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για τον εντοπισμό 

περιορισμένων περιπτώσεων πνευμονίας, άγνωστης αιτίας, στο Wuhan, Hubei. Στις 7 Ιανουαρίου του 

2020 οι κινεζικές αρχές προσδιόρισαν ως την αιτία ένα νέο τύπο Κορωναιού (COVID -19). Τα πρώτα 

κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ στις 23 Ιανουαρίου του 2020. Από τον Ιανουάριο του 

2020 η ανάπτυξη και εξάπλωση του ιού έχει οδηγήσει στην εμφάνιση πλήθους συναφών γεγονότων. 

Το Μάρτιο του 2020 ο ΠΟΥ κήρυξε τον COVID-19 πανδημία. 

Η CHOOSE A.E. ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος και επιχείρηση εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για 

την κατάσταση, την ταχεία εξάπλωση του ιού και την επίδραση του στις δραστηριότητες του , καθώς 

και στην οικονομία και την ευρύτερη κοινωνία. Στην παρούσα φάση ωστόσο, αποτελεί απόλυτη 

προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων της. 

Εξαιτίας της επιδημίας του COVID-19, η οποία επηρεάζει και την χώρα μας, η πολιτεία προκειμένου να 

διαφυλάξει την δημόσια υγεία έχει επιβάλει με ΠΝΠ μία σειρά από περιορισμούς και απαγορεύσεις στις 

μετακινήσεις και στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει περιορίσει στο 

ελάχιστο τα επαγγελματικά ταξίδια, όπου αυτό είναι δυνατό, έχει δημιουργήσει συστήματα για 

απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Έχει τεθεί επίσης σε εφαρμογή πρόσθετος σχεδιασμός 

ανθρώπινου δυναμικού  σχετικά με το προσωπικό  που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την 

επιχειρησιακή συνέχεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας.   

Καθώς όμως η επιδημία είναι σε πλήρη εξέλιξη ο βαθμός στον οποίο ο COVID-19 θα επηρεάσει τα 

αποτελέσματα της εταιρείας θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες παραμένουν 

εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο. Παρά το ότι δεν μπορούμε 

στην παρούσα φάση να ποσοτικοποιήσουμε ή να αξιολογήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις πιθανοί 

παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δραστηριότητα μας είναι οι ακόλουθοι:  

Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά λόγω 

απομόνωσης των εργαζομένων μας , των πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και σε άλλες 

περιοχές , που επλήγησαν από την επιδημία. Στην παρούσα φάση δεν έχουμε κάποιο τέτοιο 

περιστατικό  στους τομείς της δραστηριοποίησης μας. 

Εφόσον η κατάσταση συνεχίσει να επιδεινώνεται μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των πωλήσεων . 

Κάθε πιθανή επίπτωση στα αποτελέσματα μας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συνεχιζόμενες 

εξελίξεις, σχεδόν όλες από τις οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο μας. Η απόφαση των ελληνικών 

αρχών να εφαρμόσουν έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας μπορεί να συνεχιστεί και να αυξηθεί ανάλογα 

με τις εξελίξεις στη επιδημία του ιού. 

Κατά συνέπεια, οι οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την επιδημία του COVID-19 δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα και εύλογα επί του παρόντος. Είναι πιθανό η συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID-

19 τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή και σημαντική 

ύφεση, γεγονός που θα επηρεάσει δυσμενώς και τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία ή να 

προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση 

της εταιρείας.  

Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την επιδημία και η εταιρεία 

ακολουθεί πιστά την καθοδήγηση των ελληνικών και άλλων σχετικών τοπικών υγειονομικών αρχών 

και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. 
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3. Bρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή 

βάση των διατάξεων του άρθρου 65α του Ν.4174/2013 όπως ισχύουν και της κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1067/2018 (ΦΕΚ τ. Β’ 1320/17-04-2018). 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 

Χαλάνδρι, 31 Ιουλίου 2020 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ  
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  

 

ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό  της 

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

ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

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

παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 

εταιρείας CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 

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

με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:  

1) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση από 

την προηγούμενη χρήση καθώς και επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 288 

χιλιάδες. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την 

εκτίμησή μας ποσού ευρώ 209 χιλιάδες. Λόγω του γεγονότος αυτού, η αξία των απαιτήσεων 

και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά ευρώ 209 χιλιάδες ενώ τα 

αποτελέσματα τρέχουσας χρήσεως και προηγούμενων χρήσεων να εμφανίζονται 

αυξημένα κατά ευρώ 4 χιλιάδες και ευρώ 205 χιλιάδες αντίστοιχα. 

2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 

για τις χρήσεις από 2014 έως 2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των 

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

πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό 

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

υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την 

εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

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

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο 

των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον 

Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι 

τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 

για γνώμη με επιφύλαξη. 
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Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις E1 και Ε2 του προσαρτήματος, όπου 

περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί 

αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 

119 του Ν.4548/2018. Όπως αναφέρεται στις ανωτέρω σημειώσεις του προσαρτήματος, τα 

γεγονότα αυτά, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα 

εγείρουν σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Η Διοίκηση της εταιρίας έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την άρση 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση της 

δραστηριότητας της εταιρίας. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

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

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

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

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

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

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 

διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 

Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 

έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται 

να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 

τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 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 
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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 Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 

(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:  

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

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

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31/12/2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία CHOOSE 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.  

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 132  

 Γεώργιος Ν. Σταράκης 

  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 20291 
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Γ. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας περιόδου 01.01.2019-31.12.2019 

Ι. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «CHOOSE A.E.» της 31.12.2019 
  Σημείωση  31.12.2019  31.12.2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ενσώματα πάγια Δ1         

  Ακίνητα      0,00   35.550,72 

  Λοιπός εξοπλισμός     7.145,33   7.294,44 

Σύνολο     7.145,33   42.845,16 

              

              

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δ2         

  Δάνεια και απαιτήσεις     40.550,72   16.885,68 

Σύνολο     40.550,72   16.885,68 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων     47.696,05   59.730,84 

              

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές 
Δ3         

  Εμπορικές απαιτήσεις     1.874.665,86   2.143.289,98 

  Λοιπές απαιτήσεις     314.706,46   77.453,33 

  Προπληρωμένα έξοδα     45.166,00   25.546,01 

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     218.425,71   162.468,03 

Σύνολο     2.452.964,03   2.408.757,35 

Σύνολο κυκλοφορούντων     2.452.964,03   2.408.757,35 

              

              

              

              

Σύνολο ενεργητικού     2.500.660,08   2.468.488,19 

 

 

.  
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  Σημείωση  31.12.2019  31.12.2018 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      

Καθαρή θέση Δ4         

Καταβλημένα κεφάλαια           

  Κεφάλαιο     238.490,00   201.490,00 

Σύνολο     238.490,00   201.490,00 

              

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο           

  Αποτελέσματα εις νέο     (343.312,07)   (370.832,12) 

Σύνολο     (343.315,07)   (370.832,12) 

Σύνολο καθαρής θέσης     (104.822,07)   (169.342,12) 

              

Προβλέψεις Δ5         

  Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους     20.156,58   19.682,32 

Σύνολο     20.156,58   19.682,32 

              

Υποχρεώσεις           

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δ6         

  Δάνεια     1.046.328,32   340.744,45 

  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      161.116,67   0,00 

Σύνολο     1.207.444,99   340.744,45 

              

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δ7         

  Τραπεζικά δάνεια     0,00   717.274,07 

  
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 

δανείων  
    19.000,00   14.000,00 

  Εμπορικές υποχρεώσεις     911.766,30   993.177,98 

  Φόρος εισοδήματος     13.297,07   25.277,45 

  Λοιποί φόροι και τέλη     292.227,12   335.742,08 

  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης     133.559,68   176.683,53 

  Λοιπές υποχρεώσεις     7.438,06   14.484,57 

 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   592,35  0,00 

  Έσοδα επόμενων χρήσεων      0,00   763,86 

Σύνολο     1.377.880,58   2.277.403,54 

Σύνολο υποχρεώσεων     2.585.325,57   2.618.147,99 

              

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   2.500.660,08   2.468.488,19 

 

*Σημείωση: Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών 

καταστάσεων.  
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ΙΙ. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της «CHOOSE A.E.» της περιόδου 01.01 - 31.12.2019 

 

  Σημείωση   31.12.2019   31.12.2018 

  Δ8         

Κύκλος εργασιών (καθαρός)     1.935.428,56   1.003.472,31 

Κόστος πωλήσεων     (1.064.485,71)   (556.400,96) 

Μικτό αποτέλεσμα     870.942,85   447.071,35 

Λοιπά συνήθη έσοδα     5.874,96   5.874,96 

      876.817,81   452.946,31 

            

Έξοδα διοίκησης     (538.714,58)   (286.943,11) 

Έξοδα διάθεσης     (179.571,53)   (95.046,45) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές     (46.340,36)   (90.234,18) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη     7.748,69   81.607,53 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων     119.940,03   62.330,10 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα     (38.639,74)   (46.254,90) 

Αποτέλεσμα προ φόρων     81.300,29   16.075,20 

Φόροι εισοδήματος     (53.780,24)   (39.192,78) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους     27.520,05   (23.117,58) 

 

 

*Σημείωση: Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών 

καταστάσεων.  
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Δ. Σημειώσεις προσαρτήματος της «CHOOSE A.E.» της χρήσης που έληξε την 

31.12.2019 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 

βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 

 

Ι) Γενικές Πληροφορίες (παρ. 3 του άρθρου 29): 

α) Επωνυμία οντότητας CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, δ.τ. 

CHOOSE A.E. 

  
 

β) Νομικός τύπος οντότητας Ανώνυμη Εταιρεία   
 

γ) Περίοδος αναφοράς 1.1.2019 - 31.12.2019   
 

δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας Λεωφόρος Κηφισίας 282 & Ύδρας, 

Τ.Κ. 15 232, Χαλάνδρι, Αθήνα, 

Ελλάδα 

 

ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή 

αντίστοιχες πληροφορίες 

Αρ. ΓΕΜΗ: 005171301000   Α.Φ.Μ.: 

999636820, ΔΟY ΦΑΕ Αθηνών  

  
 

στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την 

παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 

Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση. 
 

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014 Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της 

παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών 

οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014.  

 

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον Ν.4308/2014 

 

 

 

 

 

 

ι)  Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα.   

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

Ν.4308/2014 και τις κείμενες διατάξεις που 

ρυθμίζουν τις λογιστικές πολιτικές του εν λόγω 

νόμου. 

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που 

αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

    

  Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.     

ΙΙ) Λογιστικές Πολιτικές (παρ. 5 του άρθρου 29): 

1) Τα ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στη 

παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση, και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο 
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αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγένεστερη δαπάνη 

που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζμιές 

απομειώσεως).  

Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 

α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. 

β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 

γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως 

έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25. 

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

πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 18, του ν.4308/2014. 

ε) Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων 

στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της 

εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, για 

σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Όταν το 

εν λόγω κόστος σχετίζεται με την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 

περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέματα. 

 

 

2) Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία  

Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει: 

α) το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση 

λειτουργίας για την οποία προορίζεται. 

β) το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 

άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο και 

γ) μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν 

λόγω πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής. 

Το κόστος ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής δεν 

επιβαρύνθηκε με τόκους εντόκων υποχρεώσεων.  

 

3) Ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος που έχουν απορροφήσει 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού το οποίο περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, 

αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο 

στοιχείο. 

 

4) Άυλα στοιχεία και υπεραξία  

Δεν αναγνωρίστηκαν εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και 

της υπεραξίας. 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις – δικαιώματα, 

λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων – δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν 

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

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

αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.  

 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών 

προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να 

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

τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγένεστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται 

στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών 

προδιαγραφών.  

 

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων – δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής 

μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών 

προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια 

ωφέλιμης ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους. η απόσβεση 

όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στη κατάσταση αποτελεσμάτων.  
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5) Αποσβέσεις παγίων  

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υποβλήθηκε 

σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για 

την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. 

Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο, με συντελεστές τους οποίους η διοίκηση 

της οντότητας επέλεξε με βάση την ωφέλιμη οικονομική ζωή του παγίου. Κατά πάγια τακτική 

έχει επιλεγεί η έναρξη του χρόνου απόσβεσης να είναι η 1η του επόμενου μήνα από τον μήνα 

απόκτησης του εκάστοτε παγίου. Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής 

με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση. 

Οι συντελεστές απόσβεσης που επιλέχθηκαν από την διοίκηση για τα ενσώματα πάγια στοιχεία 

ομαδοποιημένα κατά κατηγορία, είναι οι κάτωθι (οι οποίοι είναι σύμφωνοι και με τον 

Ν.4172/2013: 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη 

κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των 

παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) 

4% 

Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών 

συρμών, πλοίων και σκαφών 
5% 

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10% 

Μέσα μεταφοράς ατόμων 16% 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές» ) 12% 

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10% 

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

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10% 

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν 

χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 
5% 

  

6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπάρχουν ή στην 

περίπτωση που υπάρχουν δεν υπόκεινται σε απόσβεση και τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε 

ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, δεν 

υπάρχουν ή στην περίπτωση που υπάρχουν υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης 

τα δέκα (10) έτη. 

 

7) Απομείωση παγίων  

Τα ως άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο 

κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

Ζημίες απομείωσης δεν προέκυψαν και στην περίπτωση που προκύπτουν αναγράφεται το 

σχετικό ποσό. Οι ζημιές απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία του παγίου είχε 

καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία.  

Η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται επειδή εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Οι ως άνω ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της παρούσας 

περιόδου ως έξοδο. 

Δεν αναστράφηκαν ζημίες απομείωσης προηγούμενων περιόδων και σε περίπτωση που 

αναστραφούν αναγράφεται το σχετικό ποσό στα αποτελέσματα της παρούσας περιόδου 

επειδή, οι συνθήκες που τις προκάλεσαν έπαυσαν να υφίστανται. Η λογιστική αξία του παγίου 

μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα 

είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης). Δεν υπήρξε αναστροφή της 

απομείωσης υπεραξίας. 
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8) Παύση αναγνώρισης παγίων  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν 

αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν 

να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την ανωτέρω 

παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από 

τον παρόντα νόμο).  

 

9) Χρηματοδοτική μίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή: Δεν περιήλθαν στην οντότητα περιουσιακά στοιχεία με 

χρηματοδοτική μίσθωση (ή στην περίπτωση που περιέλθουν αναγνωρίζονται ως περιουσιακό 

στοιχείο της οντότητας με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε 

αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια 

οντότητα - υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης.  

Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά βάσει των προβλέψεων 

του Ν. 4308/2014 για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το 

δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο).  

Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή: Δεν υπήρξαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

εκμισθώθηκαν σε τρίτους δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης ή σε περίπτωση που υπάρξουν 

αναφέρεται ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις με ποσό ίσο 

με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Μεταγενέστερα η απαίτηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

αντιμετωπίζεται ως χορηγηθέν δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο 

μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο.  

Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική 

μίσθωση δεν υπήρξε (ή στην περίπτωση που υπάρξει λογιστικά αντιμετωπίζεται από τον 

πωλητή ως εγγυημένος δανεισμός. Το εισπραττόμενο από την πώληση ποσό αναγνωρίζεται 

ως υποχρέωση η οποία μειώνεται με τα καταβαλλόμενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί τόκοι 

αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Τα πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να 

αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως περιουσιακά στοιχεία).  

 

10) Λειτουργική μίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή: Οι Μισθώσεις παγίων με λειτουργική μίσθωση στην 

περίπτωση που υπήρξαν ο εκμισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισμό του τα 

εκμισθωμένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής μίσθωσης, σύμφωνα με τη 

φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου και τα μισθώματα αναγνωρίσθηκαν ως έσοδα στα 

αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ή αναφέρεται άλλη 

συστηματική μέθοδος η οποία είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του 

εσόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.                                                                         

Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή: Οι Μισθώσεις παγίων με λειτουργική μίσθωση στην 

περίπτωση που υπήρξαν ο μισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα 

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

μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για 

την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.  

 

11) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Το κόστος 

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

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

αγοράς. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης.  

Τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης 

επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (ή 

με τη σταθερή μέθοδο). 

Απομείωση: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, 

όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 
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Ζημίες απομείωσης δεν υπήρξαν και στην περίπτωση που υπάρχουν αναφέρεται το ποσό της 

ζημιάς απομείωσης. Ζημίες απομείωσης υπάρχουν όταν οι λογιστικές αξίες είναι μεγαλύτερες 

από το ανακτήσιμο ποσό και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 

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

υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε 

αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι 

μόνιμου χαρακτήρα.  

Πρόβλεψη απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων:  Οι προβλέψεις 

απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται στην 

ονομαστική αξία που η Διοίκηση της οντότητας εκτιμά ότι δεν είναι ανακτήσιμη κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού.  

Η εταιρεία έχοντας ενδείξεις απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων συνολικού ποσού ευρώ 

209 χιλιάδες κατά την 31/12/2019, δεν προέβη στην λογιστικοποίηση τους θεωρώντας ότι θα 

ανακτηθούν σε επόμενες χρήσεις στο σύνολο τους.   

 

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου: Η οντότητα παύει να 

αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν:  

α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή 

β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την 

κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

αναγνωρίζεται  ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 

και του ανταλλάγματος που λαμβάνεται (συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου περιουσιακού 

στοιχείου που αποκτάται μείον κάθε νέα υποχρέωση που αναλαμβάνεται). 

Εμφάνιση στον ισολογισμό: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται 

στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της 

διοίκησης της οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους.  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν υπήρξαν.  

 

12) Αποθέματα και υπηρεσίες  

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. Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας 

προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει: α) 

Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 

άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και 

β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν 

λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Τα 

κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 

Επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση: 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: 

α) Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο FIFO.  

β) Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση 

από την οντότητα. Για αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές μέθοδοι μπορεί 

να δικαιολογούνται. 

γ) Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή 

υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται με τη μέθοδο 

του εξατομικευμένου κόστους.  

Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως 

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

κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».  

Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας 

αντιμετωπίσθηκαν ως έξοδα της περιόδου ή αντιμετωπίσθηκαν όπως τα υπόλοιπα 

αποθέματα. 

Η εταιρεία είναι παροχής υπηρεσιών και δε διατηρεί απόθεμα. 
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13) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).  

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά 

βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. Η απομείωση των 

προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού 

ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το 

υπόλοιπο του ποσού.  

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης.  

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης 

αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

 

14) Υποχρεώσεις 

14.1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. 

Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα 

με την ανάληψη των υποχρεώσεων δεν υπήρξαν (ή στην περίπτωση που υπάρξουν 

αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις 

αναγνωρίσθηκαν αρχικά). 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται 

στα οφειλόμενα ποσά. 

Οι χρηματοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με την 

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

συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.  

Σημείωση: Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα της 

παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Ειδικότερα, για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω σημείωση η αρχική αναγνώριση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, 

λαμβανομένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς 

και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών. 

Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα, με εξαίρεση τους τόκους που 

βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων βάσει των προβλέψεων του άρθρου 18 

παράγραφος 2.δ και 20 παράγραφος 5 του ν.4308/2014 (ή τόκοι που βαρύνουν το κόστος 

περιουσιακών στοιχείων δεν υπήρξαν).  

Τόκοι που βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων δεν υπήρξαν. 

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει.  

Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε 

οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και 

αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 

μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο μέρος και 

του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν 

άλλων, εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

14.2. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου στην 

οποία προκύπτουν.  

Παύση αναγνώρισης μη χρηματοοικονομικής υποχρέωσης: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει 

μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.  
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14.3. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Σημείωση: Αντί της ανωτέρω επιμέτρησης, οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και 

επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν 

για το διακανονισμό τους, εάν η επιμέτρηση με βάση την παρούσα αξία αναμένεται να έχει 

σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έναντι της 

επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό. 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Ειδικότερα, οι 

προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται 

και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία 

του ισολογισμού.   

14.4. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή, είτε κατά το διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

15. Κρατικές επιχορηγήσεις 

15.1. Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων: Οι Κρατικές επιχορηγήσεις στην 

περίπτωση που υπάρξουν και αφορούν επιχορήγηση περιουσιακών στοιχείων 

αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που 

καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη 

μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της 

μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. 

Κρατικές επιχορηγήσεις δεν υπήρξαν.  

15.2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων: Οι Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων στην περίπτωση που 

υπάρξουν και αφορούν επιχορηγήσεις εξόδων αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην 

περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 

βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται 

στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν 

τα αποτελέσματα.  

Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων δεν υπήρξαν.  

 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Μη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας: Η οντότητα κατά τη κλειόμενη χρήση 2018 δεν 

αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους. 

 

17. Έσοδα και κέρδη 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα. 

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. 

γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση 

το ποσοστό ολοκλήρωσης (μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, μπορεί να 

εφαρμόζεται η μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά τα 

μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

αναγνωρίζονται ως εξής: 

α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή 

μέθοδο. 

β) Tα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

γ) Tα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 
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Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των 

πωλήσεων. 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα. 

Τα κέρδη από επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων 

των κερδών από αναστροφές προβλέψεων και απομειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των 

ρυθμίσεων του παρόντος νόμου.   

Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 

αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.   

Κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος αναγνωρίζεται βάσει των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων.   

Τα κέρδη παρουσιάζονται κατάλληλα στην κατάσταση αποτελεσμάτων με το καθαρό ποσό 

τους.  

 

18. Έξοδα 

Τα έξοδα περιλαμβάνουν:   

α) Tα έξοδα ίδρυσης.   

β) Tο κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων αγαθών ή 

υπηρεσιών.   

γ) Τις πάσης φύσεως δαπάνες μισθοδοσίας εργαζομένων, περιλαμβανομένων των 

προβλέψεων για μελλοντικές παροχές. 

δ) Tα έξοδα έρευνας.   

ε) Tα έξοδα ανάπτυξης.   

στ) Τις επισκευές και συντηρήσεις.   

ζ) Τις αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων.   

η) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.   

θ) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.   

ι) Τα έξοδα και τις ζημίες που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

ια) Τις ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.   

ιβ) Τις λοιπές προκύπτουσες ζημίες που παρουσιάζονται με το καθαρό ποσό τους.   

ιγ) Το φόρο εισοδήματος της περιόδου, τρέχοντα και αναβαλλόμενο, κατά περίπτωση.   

ιδ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες κατηγορίες.   

Κάθε ως άνω δαπάνη αναγνωρίζεται και ταξινομείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με 

κατάλληλο τρόπο, εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. 

Όταν συμφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαμβάνουν όρους για αναβολή της πληρωμής, 

είναι πιθανόν το σχετικό ποσό να ενσωματώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο ή κόστος επιμετράται 

στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, αντί 

της επιμέτρησης στο ονομαστικό ποσό, εάν το αποσβέσιμο κόστος εκτιμάται ότι έχει σημαντική 

επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό 

του προκύπτοντος τόκου αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσματα.   

 

19. Στοιχεία της καθαρής θέσης 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:   

α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας, συμπεριλαμβανομένου:   

α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και   

α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση 

κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων 

συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία της εισφοράς 

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

ή του καταστατικού.   

γ) Τα αποτελέσματα εις νέον 

δ) Τις διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη 

αξία τους, που αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει των 

προβλέψεων του παρόντος νόμου.   

ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της οντότητας, όταν συντρέχει περίπτωση που 

παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης  
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στ) Κέρδη και ζημίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, όταν συντρέχει 

περίπτωση, που αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχωριστό στοιχείο, 

προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως.  

Τα ως άνω κονδύλια της καθαρής θέσης αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.   

Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του 

στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο 

που αφορά.   

Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, που 

αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν πριν 

πραγματοποιηθούν. 

 

20. Συναλλαγές και στοιχεία 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 εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο ιστορικό 

κόστος, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.   

γ) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία, μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι 

διαφορές που προκύπτουν αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται 

οι μεταβολές της εύλογης αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 24.   

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων 

ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική 

αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.   

Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος 

της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο 

(διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας 

 

21. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά 

με τη διόρθωση:   

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής 

και της τρέχουσας περιόδου, και   

β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 

μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 

κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη μεταβολής λογιστικών αρχών και ούτε υπήρξαν 

διορθώσεις και αλλαγές.  

 

(Άρθρο 29 § 10) Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

ν.4308/2014, παρατίθεται: 

α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς 

και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη 

αξία. 

β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι 

τεχνικές επιμέτρησης. 
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γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί 

απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας). 

δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια 

της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν 

αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 

ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση 

και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να 

επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματορροών. 

στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον 

ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με 

το άρθρο 24. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας δεν επιμετρήθηκαν μεταγενέστερα 

της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία. 

ΙΙΙ) Αναλύσεις Κονδυλίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: 

Δ.1 Ενσώματα και Άυλα Πάγια Στοιχεία  

 

(Άρθρο 29 § 8) Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

εμφαίνων: 

α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε 

περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της 

περιόδου για κάθε κονδύλι. 

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. 

γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 

δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την διάρκεια της 

περιόδου. 

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω 

κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18. 

ζ) Λοιπές μεταβολές. 

 

➢ Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία / Λοιπός εξοπλισμός 

 

Ο λοιπός εξοπλισμός  της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ενσώματα πάγια   ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  184,80 308,00 

ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΌΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  6.960,53 6.986,44 

    
ΣΥΝΟΛΟ   7.145,33 7.294,44 
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Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη 

συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων και των άυλων παγίων. 

 

Ποσά σε Ευρώ € 

Λοιπός Εξοπλισμός   

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

          

Καθαρή λογιστική αξία την 

01.01.2019 
308,00  6.986,43  7.294,43  7.294,44  

          

Αξία κτήσης την 01.01.2019 770,00  49.485,93  50.255,93  66.750,52  

Προσθήκες χρήσης  0,00  1.891,34  1.891,34  1.891,34  

Αξία κτήσης την 31.12.2019 770,00  51.377,27  52.147,27  68.641,86  

          

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 

01.01.2019 
462,00  42.499,50  42.961,50  59.456,08  

Αποσβέσεις χρήσης 123,20  1.917,24  2.040,44  2.040,44  

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 

31.12.2019 
585,20  44.416,74  45.001,94  61.496,52  

          

Καθαρή λογιστική αξία την 

31.12.2019 
184,80  6.960,53  7.145,33  7.145,33  

          

 

 

Δ.2 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία  

 

➢ Δάνεια και Απαιτήσεις 

Στο κονδύλι «Δάνεια και Απαιτήσεις» της εταιρείας περιλαμβάνονται εγγυήσεις ενοικίων, 

εγγυητικές επιστολές καθώς και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συνολικής αξίας € 

40.550,72 κατά τη χρήση 31.12.2019 (συνολικής αξίας € 16.885,68 κατά τη χρήση 31.12.2018).  

 

Δ.3 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές   

➢ Εμπορικές Απαιτήσεις 

 

Οι Εμπορικές Απαιτήσεις της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

Εμπορικές απαιτήσεις   ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  1.883.670,86 2.128.379,85 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  27.990,00 0,00 

ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΣΙΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  (36.995,00) (36.995,00) 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  0,00 51.905,13 

    

ΣΥΝΟΛΟ   1.874.665,86 2.143.289,98 
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➢ Λοιπές Απαιτήσεις  

 

Οι Λοιπές Απαιτήσεις της εταιρείας, αναλύονται ως εξής:  

 

 

Λοιπές Απαιτήσεις  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

Προκαταβολές Προμηθευτών 259.694,25 51.905,13 

Λοιποί Χρεώστες 55.012,21 25.548.20 

      

Σύνολα  314.706,46 77.453,33 

 

 

➢ Προπληρωμένα Έξοδα  

 

Στο κονδύλι «Προπληρωμένα Έξοδα» συνολικής αξίας € 45.166,00 κατά τη χρήση 31.12.2019 

(συνολικής αξίας € 25.546,01 κατά τη χρήση 31.12.2018), περιλαμβάνονται διάφορα έξοδα 

προπληρωθέντα που αφορούν επόμενη χρήση καθώς και δουλευμένα πρόστιμα και 

προσαυξήσεις.  

 

 

➢ Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

ΤΑΜΕΙΟ  212.043,70 161.030,69 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)  6.382,01 1.437,34 

    
ΣΥΝΟΛΟ   218.425,71 162.468,03 

 

 

 

 

 

Οι καταθέσεις όψεως αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

 

EUROBANK 566,04 19,26 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.796,44 139,13 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19,53 1.278,95 
 

   
 

ΣΥΝΟΛΟ 6.382,01 1.437,34 
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Σημείωση: Τα διαθέσιμα στο ταμείο της εταιρείας αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της 

εταιρείας και οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας θεωρούνται διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.  

 

 

Δ.4 Καθαρή Θέση Εταιρείας  

 

➢ Κεφάλαιο  

 

Το Κεφάλαιο της εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 

Κατηγορία 

Μετοχών 

Αριθμός 

Μετοχών 

Ονομαστική 

Αξία 

Συνολική 

Αξία 

Μετοχές  23.849 € 10,00 € 238.490,00  

Σύνολο 23.849   €238.490,00 

 

                       

Κατά την ελεγχόμενη χρήση 2019 έχει πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η 

οποία ολοκληρώθηκε μέσα στο 2020.  

 

➢ Καθαρή Θέση  

 

Η καθαρή θέση της εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 

 

Καθαρή Θέση  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 238.490,00 201.490,00 

Αποτελέσματα εις νέο  (343.312,07) (370.832,12) 

      

Σύνολα  (104.822,07) (169.342,12) 

 

 

Δ.5 Προβλέψεις 

 

➢ Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

Το κονδύλι «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» περιλαμβάνει την αναλογούσα 

πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού βάσει του Ν.4308/2014 και αναλύεται ως εξής: 

    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ 20.156,58 19.682,32 

    

ΣΥΝΟΛΟ   20.156,58 19.682,32 
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Δ.6 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

➢ Δάνεια 

Στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμα Δάνεια» συνολικής αξίας € 1.046.328,32 κατά τη χρήση 

31.12.2019 (συνολικής αξίας € 340.744,45 κατά τη χρήση 31.12.2018), αφορά την 

αναδιάρθωση των δανειακών υποχρεώσεων που έκανε η εταιρεία με τα τραπεζικά ιδρύματα. 

Όσον αφορά την αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων με 

υπόλοιπο την 31.12.2019 αξίας € 1.065.328,32 αναλύεται ως εξής:  

Υπόλοιπο Λήξεως 

31.12.2019 31.12.2018 

(Ποσά σε €)  
(Ποσά σε 

€)  

Βραχυπρόθεσμο Τμήμα   

Έως 1 έτος 19.000,00 14.000,00 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου  Τμήματος 19.000,00 14.000,00 
   

Μακροπρόθεσμο Τμήμα   

2 έως 5 έτη 237.600.00 86.000,00 

Άνω των 5 ετών 808.728,32 254.744,45 

Σύνολο μακροπρόθεσμου Τμήματος 1.046.328,32 340.744,45 

      

Σύνολα  1.065.328,32 354.744,45 

 

Από τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις το κεφάλαιο το οποίο είναι πληρωτέο μέσα 

στην επόμενη χρήση 2020 αφορά ποσό αξίας € 19.000,00 και απεικονίζεται σε κονδύλι του 

ισολογισμού «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων», με συνέπεια τα 

μακροπρόθεσμα δάνεια να εμφανίζονται με υπόλοιπο € 1.046.328,32.   

 

➢ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 Στο κονδύλι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» αξίας €161.116,67 κατά την 31.12.2019 ( 

μηδενικής αξίας κατά την 31.12.2018) περιλαμβάνονται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 

ασφαλιστκούς οργανισμούς και αφορούν ρυθμίσεις οφειλών προηγούμενων ετών. 
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Δ.7 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 

➢ Εμπορικές Υποχρεώσεις 

 

Οι Εμπορικές Υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

Εμπορικές υποχρεώσεις   ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ  70.229,25 93.364,27 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  521.740,86 421.402,22 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  319.796,19 478.411,49 

    
ΣΥΝΟΛΟ   911.766,30 993.177,98 

  
 

 

➢ Τραπεζικά Δάνεια 

 

Στο κονδύλι «Τραπεζικά Δάνεια » μηδενικής αξίας  κατά την 31.12.2019 (€ 717.274,07 κατά την 

31.12.2018) περιλαμβάνονταν βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Η εταιρεία προέβει σε 

συμβάσεις αναδιάρθρωσης των χρεών της. 

 

➢ Λοιπές Υποχρεώσεις  

 

Οι Λοιπές Υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

 

Λοιπές υποχρεώσεις   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

Αποδοχές προσωπικού 

πληρωτέες  0,00 8.484,57 

Πιστωτές διάφοροι  7.438,06 6.000,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ   7.438,06 14.484,57 

 

 

 

➢ Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

Φόρος εισοδήματος 13.297,07 25.277,45 

Λοιποί φόροι και τέλη 292.227,12 335.742,08 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 133.559,68 176.683,53 

      

Σύνολα  439.083,87 537.703,06 
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(Άρθρο 29 § 13) Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που 

παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 

 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

(Άρθρο 29 § 14) Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε έτη 

από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που να καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε έτη 

από την ημερομηνία του ισολογισμού. Περαιτέρω ανάλυση πραγματοποιείται στη σημείωση 

Δ.6 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις.  

 

 

(Άρθρο 29 § 16) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν 

παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη 

υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

 

Κατά την 31/12/2019, έχουν εκδοθεί για λογαριασμό της εταιρείας εγγυητικές επιστολές σε 

ταμείο παρακαταθηκών και δανείου συνολικού ποσού € 31.440,59.  

 

Κατά την 31/12/2019, δεν υφίστανται λοιπές υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών για 

εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ή λοιπών υποχρεώσεων.  

 

Η εταιρεία κατά την 31/12/2019 βρίσκεται σε εκκρεμοδικίες τόσο ως ενάγουσα όσο και ως 

εναγόμενη.  

 

Δεν συντρέχουν άλλες περιπτώσεις χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή 

ενδεχόμενων επιβαρύνσεων που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2019.  

 

Δ.8 Αποτελέσματα Χρήσης   

 

(Άρθρο 29 § 23) Πληροφορίες για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου: 

α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. 

 

 

 

➢ Για την ελεγχόμενη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019 ο μέσος όρος απασχολούμενου 

προσωπικού είναι 16 άτομα και υπολογίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος 

νόμου. 

 

 

(Άρθρο 29 § 17) Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που 

είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.  Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που 
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από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα 

σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού. 

 

 

 

➢ Η ανάλυση των σημαντικότερων εσόδων έχει ως εξής: 

 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

Πωλήσεις εμπορευμάτων σε μη 

συνδεδεμένες οντότητες 0,00 660,00 

Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού  1.894.558,56 945.812,31 

Πωλήσεις υπηρεσιών εξωτερικού  40.870,00 57.000,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ   1.935.428,56 1.003.472,31 

 

      

➢ Η ανάλυση των σημαντικότερων εξόδων έχει ως εξής: 

 

Ανάλυση Εξόδων 2019 2018 

 
Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού 442.710,05 352.728,62  

Αμοιβές & Έξοδα τρίτων  370.507,15 430.456,49  

Παροχές τρίτων  72.670,64 125.576,01  

Φόροι-Τέλη 13.907,50 7.762,87  

Διάφορα Έξοδα  880.461,78 20.202,15  

Τόκοι και Συναφή Έξοδα 38.639,74 45.961,75  

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 2.040,44 1.957,53  

Άλλα ασυνήθιστα έξοδα και ζημίες 46.814,62 90.234,18  

       

Σύνολα  1.867.751,92 1.074.879,60  

 

 

 

 

➢ Η ανάλυση του κόστους πωληθέντων έχει ως εξής:  

      

Κόστος Υπηρεσιών   ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού 265.626,03 211.637,17 

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 296.405,72 288.589,92 

Παροχές Τρίτων 9.692,25 52.436,45 

Διάφορα Έξοδα 492.761,71 3.737,42 

        

Σύνολα   1.064.485,71 556.400,96 

 

 

 
 

➢ Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης έχει ως εξής:  
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Έξοδα διοίκησης   ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού  88.542,01 70.545,73 

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων  55.576,07 141.044,57 

Παροχές Τρίτων  10.274,91 50.555,38 

Φόροι-Τέλη  13.907,50 7.469,72 

Διάφορα Έξοδα  367.899,39 15.370,18 

Αποσβέσεις Παγ.Στοιχ.Ενσωμ.στο 

λειτουργικό κόστος  2.040,44 1.957,53 

Προβλέψεις  474,26 0,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ   538.714,58 286.943,11 

 

 

 

➢ Η ανάλυση των εξόδων διάθεσης έχει ως εξής:  

 

Έξοδα διάθεσης   ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2019 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.2018 

Αμοιβές & Έξοδα 

προσωπικού  88.542,01 70.545,72 

Αμοιβές & Έξοδα 

Τρίτων  18.525,36 822,00 

Παροχές Τρίτων  52.703,48 22.584,18 

Διάφορα Έξοδα  19.800,68 1.094,55 

    

ΣΥΝΟΛΟ   179.571,53 95.046,45 

 

 

 

Δεν έγιναν συμψηφισμοί εσόδων και εξόδων. 

 

 

(Άρθρο 29 § 18) Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης 

αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. 

 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή καθώς δεν υπήρξαν τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία 

περιουσιακών στοιχείων κατά την τρέχουσα χρήση.  

 

 

➢ Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 

 

(Άρθρο 29 § 25) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 

των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς 

και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία 

αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

➢ Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29) 
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Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη κλειόμενη χρήση δεν υπήρχαν μέσω 

διανομής κερδών, ούτε μέσω αμοιβών μελών σε μηνιαία βάση.  

 

Ε. Λοιπές πληροφορίες 

 

(Άρθρο 29 § 4) Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 

οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, 

καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 

 

1) Η εταιρεία κατά την ελεγχόμενη χρήση 2019 καταλήγει σε αρνητικά Ίδια Κεφάλαια και 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.  

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας και των παραγόντων που θέτουν σε 

κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η διοίκηση, στα 

πλαίσια αναδιαπραγματεύσεως των πιστωτικών ορίων, έχει εκπονήσει επιχειρηματικό πλάνο 

(μελέτη προεξοφλήσεως μελλοντικών ταμειακών ροών) για την επόμενη πενταετία, 

σύμφωνα με την οποία προβλέπεται θετική μελλοντική πορεία της εταιρείας. Στα πλαίσια 

αυτά η Διοίκηση της εταιρείας έχει ετοιμάσει σχέδιο αναδιάρθρωσης και 

αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεών της, το οποίο εγκρίθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και έχει γίνει αποδεκτό από τις πιστώτριες τράπεζες.  

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης 2018, η εταιρεία προέβη σε 

συμφωνία με όλα τα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται για αναδιάρθρωση των 

χρεών της και υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις εντός των χρήσεων 2018-2019. Η 

εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας, φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις 

προς χρήση.  

Όλα τα ανωτέρω θα παράσχουν στην εταιρεία τη δυνανότητα αντιμετώπισης των 

χρηματοπιστωτικών της αδυναμιών, της διευθέτησης των υφιστάμενων υποχρεώσεων της 

καθώς και της επιχειρηματικής της ανάκαμψης.  

2) Η εταιρεία με έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου 2020 αποφάσισε μείωση μετοχικού 

κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό 

την εξάλειψη των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων που έχει κατά την 31/12/2019. Η παραπάνω 

ενέργεια θα εξυγιάνει τον Ισολογισμό της εταιρείας και θα αποτυπώσει την πραγματική 

εικόνα και κατάσταση αυτής χωρίς τις στρεβλώσεις που δημιουργούν οι ζημίες του 

παρελθόντος. Έτσι αποφασίστηκε: 

i. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατόν ενενήντα τριών 

χιλιάδων ευρώ (193 χιλ €). 

ii. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων 

(120 χιλ €) ευρώ. 

3) Δεν υπάρχουν διακανονισμοί της εταιρείας που να μην περιλαμβάνονται στον ισολογισμό. 

4) Υπάρχουν υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία 

ισολογισμού και αναλύονται στη σημείωση Δ.6 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις του 

σχετικού προσαρτήματος.  
5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 

για τις χρήσεις από 2014 έως και 2017. Κατά την εκτίμηση μας οι φόροι που ενδεχομένως 

προκύψουν για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι για τις φορολογικές υποχρεώσεις της 

Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία 

διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή βάση των διατάξεων 

του άρθρου 65α του Ν.4174/2013 όπως ισχύουν και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1067/2018 (ΦΕΚ τ. Β’ 1320/17-04-2018). Ο έλεγχος 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί 

μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2019.  

6) Δεν συντρέχουν γεγονότα που να προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν 

αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης 

περιόδου της εταιρείας.  

7) Τον Ιανουάριο του 2020, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για τον 
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εντοπισμό περιορισμένων περιπτώσεων πνευμονίας, άγνωστης αιτίας, στο Wuhan, Hubei. 

Στις 7 Ιανουαρίου του 2020 οι κινεζικές αρχές προσδιόρισαν ως την αιτία ένα νέο τύπο 

Κορωναιού (COVID -19). Τα πρώτα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ στις 23 

Ιανουαρίου του 2020. Από τον ιανουάριο του 2020 η ανάπτυξη και εξάπλωση του ιού έχει 

οδηγήσει στην εμφάνιση πλήθους συναφών γεγονότων. Το Μάρτιο του 2020 ο ΠΟΥ κήρυξε 

τον COVID-19 πανδημία. 

Η CHOOSE A.E.. ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος και επιχείρηση εκφράζει τη βαθιά 

ανησυχία της για την κατάσταση, την ταχεία εξάπλωση του ιού και την επίδραση του στις 

δραστηριότητες του , καθώς και στην οικονομία και την ευρύτερη κοινωνία. Στην παρούσα 

φάση ωστόσο, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων της. 

Εξαιτίας της επιδημίας του COVID-19, η οποία επηρεάζει και την χώρα μας, η πολιτεία 

προκειμένου να διαφυλάξει την δημόσια υγεία έχει επιβάλει με ΠΝΠ μία σειρά από 

περιορισμούς και απαγορεύσεις στις μετακινήσεις και στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Για 

το σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει περιορίσει στο ελάχιστο τα επαγγελματικά ταξίδια, όπου αυτό 

είναι δυνατό, έχει δημιουργήσει συστήματα για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Έχει 

τεθεί επίσης σε εφαρμογή πρόσθετος σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού  σχετικά με το 

προσωπικό  που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την επιχειρησιακή συνέχεια προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας.   

Καθώς όμως η επιδημία είναι σε πλήρη εξέλιξη ο βαθμός στον οποίο ο COVID-19 θα 

επηρεάσει τα αποτελέσματα της εταιρείας θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις, οι 

οποίες παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν στο παρόν 

στάδιο. Παρά το ότι δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να ποσοτικοποιήσουμε ή να 

αξιολογήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις πιθανοί παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν τη δραστηριότητα μας είναι οι ακόλουθοι:  

Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά λόγω 

απομόνωσης των εργαζομένων μας , των πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και σε 

άλλες περιοχές , που επλήγησαν από την επιδημία. Στην παρούσα φάση δεν έχουμε κάποιο 

τέτοιο περιστατικό  στους τομείς της δραστηριοποίησης μας. 

Ενδέχεται να υπάρξουν διαταραχές στις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων μας καθώς 

και στις λοιπές υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τη δυνατότητα μας  να παραλαμβάνουμε και να παραδίδουμε προϊόντα. 

Εφόσον η κατάσταση συνεχίσει να επιδεινώνεται μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των 

πωλήσεων . 

Κάθε πιθανή επίπτωση στα αποτελέσματα μας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις 

συνεχιζόμενες εξελίξεις, σχεδόν όλες από τις οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο μας. Η 

απόφαση των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας μπορεί 

να συνεχιστεί και να αυξηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στη επιδημία του ιού. 

Κατά συνέπεια, οι οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την επιδημία του COVID-19 δεν 

μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και εύλογα επί του παρόντος. Είναι πιθανό η συνεχιζόμενη 

εξάπλωση του COVID-19 τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό να προκαλέσει 

οικονομική επιβράδυνση ή και σημαντική ύφεση, γεγονός που θα επηρεάσει δυσμενώς και 

τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία ή να προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, 

καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα 

αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας.  
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Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την επιδημία και η 

εταιρεία ακολουθεί πιστά την καθοδήγηση των ελληνικών και άλλων σχετικών τοπικών 

υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική 

κυβέρνηση. 

 

 

Χαλάνδρι, 31 Ιουλίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

   

  

 

 

 

 

 

  

   

   

ΔΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΗΤΤΑΣ 

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Α.Δ.Τ. AK 512206 Α.Δ.Τ. P 093450 

 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 018880, Αρ. ΑΔΕΙΑΣ 

ΟΕΕ 15174- Α' ΤΑΞΕΩΣ 
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ΣΤ. Παράρτημα 

 

Σημείωση 31.12.2019 31.12.2018 Σημείωση 31.12.2019 31.12.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση

Εν σώματα πάγια Καταβλημέν α κεφάλαια

Ακίν ητα 0,00 35.550,72 Κεφάλαιο 238.490,00 201.490,00

Λοιπός εξοπλισμός 7.145,33 7.294,44

Σύν ολο 7.145,33 42.845,16 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις ν έο

Αποτελέσματα εις ν έο -343.312,07 -370.832,12

Σύν ολο -343.312,07 -370.832,12

Χρηματοοικον ομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάν εια και απαιτήσεις 40.550,72 16.885,68 Σύνολο καθαρής θέσης -104.822,07 -169.342,12

Σύν ολο 40.550,72 16.885,68

Προβλέψεις

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 47.696,05 59.730,84 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομέν ους 20.156,58 19.682,32

Σύν ολο 20.156,58 19.682,32

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικον ομικά στοιχεία και προκαταβολές Υποχρεώσεις

Εμπορικές απαιτήσεις 1.874.665,86 2.143.289,98 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές απαιτήσεις 314.706,46 77.453,33 Δάν εια 1.046.328,32 340.744,45

Προπληρωμέν α έξοδα 45.166,00 25.546,01 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 161.116,67 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύν αμα 218.425,71 162.468,03 Σύν ολο 1.207.444,99 340.744,45

Σύν ολο 2.452.964,03 2.408.757,35

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.452.964,03 2.408.757,35 Τραπεζικά δάν εια 0,00 717.274,07

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων  δαν είων 19.000,00 14.000,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 911.766,30 993.177,98

Φόρος εισοδήματος 13.297,07 25.277,45

Λοιποί φόροι και τέλη 292.227,12 335.742,08

Οργαν ισμοί κοιν ων ικής ασφάλισης 133.559,68 176.683,53

Λοιπές υποχρεώσεις 7.438,06 14.484,57

Έξοδα χρήσεως δουλευμέν α 592,35 0,00

Έσοδα επόμεν ων  χρήσεων 0,00 763,86

Σύν ολο 1.377.880,58 2.277.403,54

Σύνολο υποχρεώσεων 2.585.325,57 2.618.147,99

Σύνολο ενεργητικού 2.500.660,08 2.468.488,19 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.500.660,08 2.468.488,19

Σημείωση 31.12.2019 31.12.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Κύκλος εργασιών  (καθαρός) 1.935.428,56 1.003.472,31 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κόστος πωλήσεων (1.064.485,71) (556.400,96)

Μικτό αποτέλεσμα 870.942,85 447.071,35

Λοιπά συν ήθη έσοδα 5.874,96 5.874,96

876.817,81 452.946,31 ΔΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΗΤΤΑΣ

Α.Δ.Τ. AK 512206 Α.Δ.Τ. P 093450

Έξοδα διοίκησης (538.714,58) (286.943,11)

Έξοδα διάθεσης (179.571,53) (95.046,45)

Λοιπά έξοδα και ζημιές (46.340,36) (90.234,18)

Λοιπά έσοδα και κέρδη 7.748,69 81.607,53

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 119.940,03 62.330,10

Χρεωστικοί τόκοι και συν αφή έξοδα (38.639,74) (46.254,90) Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Αποτέλεσμα προ φόρων 81.300,29 16.075,20

Φόροι εισοδήματος (53.780,24) (39.192,78)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 27.520,05 -23.117,58 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 018880 / ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΟΕΕ 15174

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Αθήνα, 03 Αυγούστου 2020

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 132

Γεώργιος Ν. Σταράκης

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 20291

ΑΘΗΝΑ, 31 Ιουλίου 2020

CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2019 (01.01.2019-31.12.2019) - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣH

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 005171301000

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN  XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2019 (01/01-31/12/2019)

ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ »

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019 , την κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με
Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1)Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση καθώς και επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 288 χιλιάδες. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 209 χιλιάδες. Λόγω του γεγονότος αυτού, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια
Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά ευρώ 209 χιλιάδες ενώ τα αποτελέσματα τρέχουσας χρήσεως και προηγούμενων χρήσεων να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 4 χιλιάδες και ευρώ 205 χιλιάδες αντίστοιχα. 2)Οι
φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2014 έως 2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν
έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό
μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που
σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλανα παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις E1 και Ε2 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Όπως αναφέρεται στις ανωτέρω σημειώσεις του προσαρτήματος, τα γεγονότα αυτά, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρουν σημαντική
αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η Διοίκηση της εταιρίας έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη
συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρίας. Ηγνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η
διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους

κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 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 κατάτη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε
ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού της Συμβουλίου


