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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοµατοποιηµένης Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την

επωνυµία ΠΕΤ ΣΙΤΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕΒΕ, το διακριτικό

τίτλο PET CITY  ΑΕΒΕ και αριθµό ΓΕΜΗ 3790201000.

Την 16/11/2020 καταχωρήθηκαν αυτοµατοποιηµένα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), µε Κωδικό Αριθµό

Καταχώρησης , τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 2369122 οι εγκεκριµένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονοµικές καταστάσεις

µε τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείµενη νοµοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Β)  Με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 2369123 η από 30/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε την οποία

ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020:

-    Η ελεγκτική εταιρεία «AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Α.Φ.Μ. 801076276-∆.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 148524601000, και (∆/νση : null null TK , ), µε

αριθµό µητρώου ΕΛΤΕ 987678.

Τακτικοί Ελεγκτές:

-    ο/η κ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην

ΦΛΩΡΙΝΑ το 1972-01-01 00:00:00.0, µε αριθµό µητρώου ΕΛΤΕ 33501.

Αναπληρωµατικοί Ελεγκτές:

-    ο/η κ. ΜΠΑΡΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην  το , µε αριθµό µητρώου

ΕΛΤΕ 34871.



 

H γνησιότητα του παρόντος µπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοµατοποιηµένης καταχώρισης δυνάµει της διάταξης του άρθρου 102 του

ν.4635/2019 µε µέριµνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Οι οικονοµικές καταστάσεις µε τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείµενη νοµοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

µέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ΡΖΠ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ « ΠΕΣ ΙΣΤ ΑΕΒΕ   » 

ΑΦΜ 095359237  ΓΕΜΗ :003790201000 

Ξξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο «ΠΔΣ ΗΣΤ ΑΔΒΔ»  επί 

ηωλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ ηεο ρξήζεο από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έωο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2019. 

Θύξηνη Κέηνρνη, 

Παο ππνβάιινπκε ηηο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην Ππκβνύιην 

Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ (ΠΓΙΞ) θαη έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε («ΔΔ») 

ύζηεξα από ηηο 30.11.2018 απόθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο 

εηαηξείαο θαη παξνπζηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

Δηαηξείαο, θαζώο θαη ηελ παξνύζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε 2019.  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππόθεηληαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Γηεζλνύο Ξξνηύπνπ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΞΣΑ») 1 «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο», γηαηί αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ θαιύπηεηαη από ηηο 

πξώηεο ΓΞΣΑ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ ιήγεη 31 Γεθεκβξίνπ 2019. Πύκθσλα 

κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 1 θαη ησλ άιισλ ζρεηηθώλ πξνηύπσλ, ε Δηαηξεία 

εθάξκνζε ηα πξόηππα πνπ ηζρύνπλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία από 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2017. 

 

1. Δμέιημε εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο 
  
Ν Θύθινο εξγαζηώλ  ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θιεηόκελε  ρξήζε 1/1/2019-31/12/2019, αλήιζε 

ζην πνζό ησλ 38.557.733,93 επξώ έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ  35.385.332,35 επξώ ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο, ζεκεηώλνληαο  αύμεζε  3.172.401,58  επξώ ζε πνζνζηό 8,97% 

πεξίπνπ. Δπίζεο, ε ρξήζε 1/1/2019 - 31/12/2019 παξνπζίαζε θεξδνθόξν απνηέιεζκα κεηά 

θόξσλ πνζνύ 3.727.282,57  επξώ, έλαληη θεξδώλ ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο πνζνύ 

3.129.388,88  επξώ ζεκεηώλνληαο αύμεζε  597.893,69 επξώ.  

 
2. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο 
 
Ζ παγθόζκηα εμάπισζε ηνπ COVID-19 ζηηο αξρέο ηνπ 2020 πξνθάιεζε δηαηαξαρέο ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα.Πηηο 11 Καξηίνπ,ν Ξαγθόζκηνο Νξγαληζκόο 
γείαο θήξπμε ηνλ COVID-19 παλδεκία. 
 



Ζ εηαηξεία εμαηηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δελ επεξάζηεθε από ην δπζκελέο νηθνλνκηθό θιίκα 
πνπ δεκηνύξγεζε ε παλδεκία ηνπ COVID-19.Κε δεδνκέλε ηελ δηαθαηλόκελε δηαηήξεζε ηνπ 
πθηζηάκελνπ αξλεηηθνύ θιίκαηνο,ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθώο ηηο εμειίμεηο 
θαη πξνζαξκόδεη ηηο θηλήζεηο,εληζρύνληαο δηαξθώο ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο. 
 
Ν θπξηόηεξνο ζηόρνο ηεο δηνίθεζεο γηα ην 2020 είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο πνξείαο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο,κέζα από ηελ αλάπηπμε λέσλ πξνηόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ώζηε λα 
επηηεπρζεί ε αλάπηπμε πσιήζεσλ ζε λέεο αγνξέο. 
 
Πρεηηθά κε ηηο Ξσιήζεηο θαη κε βάζε ηα κέρξη ηώξα ζηνηρεία,πξνζδνθνύκε αύμεζε θαηά 
πνζνζηό 10,00 % πεξίπνπ. 
 
Πρεηηθά κε ηα Θέξδε πξν θόξσλ θαη κε βάζε ηα κέρξη ηώξα ζηνηρεία,πξνζδνθνύκε αύμεζε 
θαηά πνζνζηό 10,00 % πεξίπνπ. 
 
Ρα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο είλαη: 
 
(α) Ζ πνξεία ηεο παλδεκίαο (covid 19) 
 
(β) Ζ δεκηνπξγία λέσλ θαηαζηεκάησλ. 

 

3.ΒΑΗΘΟΗ ΑΡΗΘΚΟΓΔΗΘΣΔ  ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΘΑΣΑΣΑΔΩΛ 2019 

Αξηζκνδείθηεο, πνπ δείρλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο είλαη : 

  α. Οηθνλνκηθήο Γηαξζξώζεωο   2019 

1. 
Θπθινθνξνύλ» ελεξγεηηθό 

54,00% 
 12.501.804,95 

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  23.149.318,76 

2. 
Ίδηα θεθάιαηα                

2,51 
16.560.239,80 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ   6.589.074,96 

3. 
Ίδηα θεθάιαηα               

1,62 
16.560.239,80 

Ξάγην ελεξγεηηθό 10.210.364,41 

4. 
«Θπθινθνξνύλ» ελεξγεηηθό       

2,59 
 12.501.804,95 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    4.827.303,40 

5. 
Θεθάιαην θηλήζεσο           

61,38% 
   7.674.501,55 

«Θπθινθνξνύλ» ελεξγεηηθό  12.501.804,95 

    

  

   

    

β. Απνδόζεωο θαη Απνδνηηθόηεηαο   2019 

6. 
Θέξδε πξν θόξσλ 

12,93% 
   4.987.719,65 

Θύθινο Δξγαζηώλ  38.557.733,93 

7. 
Θέξδε πξν θόξσλ 

30,12% 
   4.987.719,65 

Ίδηα θεθάιαηα  16.560.239,80 



8. 
Κηθηό θέξδνο                             

48,58% 
 18.730.047,67 

Θύθινο Δξγαζηώλ  38.557.733,93 

9. 
Κηθηό θέξδνο                            

94,46% 
 18.730.047,67 

Θόζηνο πσιεζέλησλ  19.827.686,26 

10. 
Θύθινο Δξγαζηώλ 

2,33 
 38.557.733,93 

Ίδηα θεθάιαηα  16.560.239,80 

11. 
Θόζηνο πσιεζέλησλ  

4,23 
19.827.686,26 

Κέζνο όξνο απνζεκάησλ πεξηόδνπ   4.679.246,55 

4. πλνπηηθή πεξηγξαθή επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ  

 

Ζ εηαηξεία «ΞΔΡ ΠΗΡ ΑΔΒΔ» ηδξύζεθε ζηίο  07/08/1996 θαη εδξεύεη ζην 22 ν ρικ 

Ιεσθ.Ιαπξίνπ, Θνξσπί . 

Ρν θύξην αληηθείκελό ηεο είλαη : Ιηαληθό  εκπόξην ηξνθώλ γηά δώα ζπληξνθηάο .  

Ρα εκπνξεπόκελα πξντόληα θαη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο 

εληάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο:  

α) Δκπόξην δσνηξνθώλ γηά θαηνηθίδηα  

β) πεξεζίεο πξόο ηά θαηνηθίδηα . 

 

Νη θύξηεο  εγθαηαζηάζεηο  ηεο εηαηξείαο , απνζήθεο θαί γξαθεία δηνίθεζεο βξίζθνληαη ζην 

Θνξσπί.  

Ξειάηεο ηεο είλαη θπξίσο  πειάηεο ιηαληθήο. 

Ρν δίθηπν πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο γεσγξαθηθά θαιύπηεη ηνπ εμήο λνκνύο:  

α) Λνκόο Αηηηθήο 

β) Λνκόο Δπβνίαο 

γ) Λνκόο Θεζζαινλίθεο.  

Ζ επηηπρεκέλε δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο νθείιεηαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο :  

α) Ξειαηνιόγην ηνπ νπνίνπ ηθαλνπνηνύληαη νη αλάγθεο,  

β) Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ,  

γ) Απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε . 

5. Γηνηθεηηθό πκβνύιην  



Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη από: 

α) Καληδνπξαλάθεο Καληδνπξάλεο, Ξξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ζύκβνπινο   

β) Καληδνπξαλάθε Βαξβάξα, Αληηπξόεδξνο  

γ) Καληδνπξαλάθε Αλδξνλίθε, κέινο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Θαη ηα ηξία κέιε ηνύ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη   θαη κέηνρνη  ηεο εηαηξείαο . 

 

6. ηόρνη θαη βαζηθέο αμίεο   

Πηόρνη  

α) Ζ θαζηέξσζή ηεο σο ε ζεκαληηθόηεξε εηαηξεία ζηνλ θιάδν .  

β) Αύμεζε ηνύ ηδίξνπ, βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θαη θαζαξνύ θέξδνπο,  

Βαζηθέο αμίεο 

α) Έληηκε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο, πξνζήισζε ζηελ πνηόηεηα ησλ αγαζώλ . 

β) Θαηάιιειν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ,  

γ) Δπθαηξίεο εμέιημεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο .  

 

7. Κεζνπξόζεζκνη ζηόρνη 

Πηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε επέθηαζε εληόο ηεο επόκελεο ηξηεηίαο ζηηο κεγαιύηεξεο 

πόιεηο ηεο ρώξαο .  

Ζ εηαηξεία ζηελ ρξήζε 2019 ζα αλνίμεη 8  έσο 10 λέα ζεκεία πώιεζεο.  

Δπίζεο, ε εηαηξεία κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο ππεξεζηώλ ζηνλ 

θαηαλαισηή θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε όιεο ηηο επξσπατθέο θιαδηθέο εθζέζεηο ζηνρεύεη ζην λα 

ιαλζάξεη ζηελ αγνξά λέα θαηλνηόκα πξντόληα σο πξνο ηελ δηαηξνθή θαη ηελ πγηεηλή ζηα δώα. 

 

 

8. Αξρέο δηνίθεζεο θαη εζωηεξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξέρεη θαηεύζπλζε, εγεζία θαζώο θαη έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ,ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη όινη νη δηαζέζηκνη πόξνη ηεο, 

δξαζηεξηνπνηνύληαη πιήξσο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ ηεο. Νη πνιηηηθέο 

ηεο Δηαηξίαο ζηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο δίλνπλ 

έκθαζε: 



α) Πηελ παξνρή πςειήο πνηόηεηαο πξντόλησλ  ή ππεξεζηώλ . 

β) Ρελ εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δηαθάλεηα θαη δηθαηνζύλε θαη ηελ 

θαζηέξσζε θνηλώλ αξρώλ θαη θαλόλσλ. 

γ) Πεβαζκό γηα ην πεξηβάιινλ . 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη  αλεμάξηεηε πεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ.  

Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία θαη ε πιήξεο δηαθάλεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γηεύζπλζεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, ε ιεηηνπξγία ηεο επνπηεύεηαη από ην Γ.Π. 

 

9. Γηαρείξηζε θηλδύλωλ 

9.1 Ππλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο 

Ν ζπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθύκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

κέζσλ, ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγώλ ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

Ν ζπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο επεηδή νη πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο ζε μέλν 

λόκηζκα γίλνληαη είηε κεηξεηνίο ή είλαη βξαρππξόζεζκεο ιήμεο. 

 

9.2 Θίλδπλνο Δπηηνθίνπ 

Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο λα αιιάμεη ε αμία κηαο επέλδπζεο εμαηηίαο κεηαβνιώλ 

ζην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθώο ηηο ηάζεηο ησλ 

επηηνθίσλ θαζώο θαη ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο εηαηξείαο, αιιά επεηδή ε εμάξηεζε ηεο 

εηαηξείαο από ηξαπεδηθό δαλεηζκό είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθόο 

επηηνθηαθόο θίλδπλνο. 

 

9.3.Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο 

Ξηζησηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο απώιεηαο κηαο ρξεκαηηθήο ακνηβήο, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ λα απνπιεξώζεη έλα δάλεην ή λα εθπιεξώζεη κία 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ. Γηα κία επηρείξεζε ν πηζησηηθόο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηνλ 

θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη λα κελ εηζπξάμεη έγθαηξα ηηο απαηηήζεηο ηεο ή, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, 

λα κελ ηηο εηζπξάμεη πνηέ. 

Ζ έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθό θίλδπλν αθνξά θπξίσο απαηηήζεηο από πειάηεο. Νη 

ιηαληθέο πσιήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ηνηο κεηξεηνίο κέζσ ρξεσζηηθώλ ή πηζησηηθώλ θαξηώλ, 

ελώ αλαθνξηθά κε ηηο ρνλδξηθέο πσιήζεηο ε εηαηξεία κε βάζε ηηο Δζσηεξηθέο αξρέο ιεηηνπξγία 

ηεο, ρνξεγεί πίζησζε εμεηάδνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ πειαηώλ. 

Ππλεπώο ε εηαηξεία δελ παξνπζηάδεη ζπγθέληξσζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ κε ηα ζπκβαιιόκελα 

κέξε. 



 

9.4 Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο 

Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο είλαη ε αβεβαηόηεηα έγθαηξεο ξεπζηνπνίεζεο κίαο επέλδπζεο όηαλ δελ 

κπνξεί λα πσιεζεί αξθεηά γξήγνξα γηα λα απνηξέςεη ή λα κεηξηάζεη κία απώιεηα θεθαιαίνπ. 

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη πςειή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη πςειό δείθηε ξεπζηόηεηαο. Ζ γεληθή 

ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα. Όζνλ αθνξά ζηε ζσζηή δηαρείξηζε 

ηεο ξεπζηόηεηαο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ζπλδπαζκό ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ, 

εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθώλ πηζηώζεσλ θαη απζηεξήο παξαθνινύζεζεο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ. Ζ 

παξαθνινύζεζε ηεο ξεπζηόηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη κεληαία 

βάζε. 

Κέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία δηαζθαιίδεη επαξθή πηζησηηθά όξηα ρξεκαηνδόηεζεο, κε επλντθνύο 

όξνπο από ηηο ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδεο, γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν απηό. 

 

9.5 Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο θαηαλαισηηθήο ύθεζεο 

Ζ παξαηεηακέλε ύθεζε ζηελ Διιάδα θαη νη δηαξθείο αλαπξνζαξκνγέο ησλ νηθνλνκηθώλ 

δεδνκέλσλ, ζπληεινύλ ζηελ ζπληήξεζε ελόο αβέβαηνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο. Ζ 

εηαηξεία παξακέλεη πξνο ην παξώλ ζηαζεξή παξά ην γεληθόηεξν θιίκα νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαη 

ηαπηόρξνλα πξνζπαζεί λα δηαηεξεί ηελ ειαζηηθόηεηα ησλ δαπαλώλ ηεο. 

 

9.6 Θίλδπλνο αιιαγήο θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ 

Ζ εηαηξεία δξα κέζα ζην πιαίζην πνπ νξίδεη ε Λνκνζεζία θαη ηζρύεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

9.7 Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία 

Ν θιάδνο ησλ pet shop είλαη αλαπηπζζόκελνο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθηόο 

super market αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. Ζ εηαηξεία ΞΔΡ ΠΗΡ είλαη 

market leader ζηνλ θιάδν ηεο θαη δηακνξθώλεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά. 

 

9.8 Θίλδπλνο ηηκήο 

Ζ εηαηξεία αληηκεησπίδεη  θίλδπλν από ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ ησλ αληαγσληζηηθώλ 

πξντόλησλ. Ζ Δηαηξεία δηακνξθώλεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κε βάζε ηηο ηηκέο πξνκήζεηαο 

θαη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνύ. 

 

9.9 Θίλδπλνο απαμίσζεο απνζεκάησλ 

Ζ εηαηξεία ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ησλ θίλδπλν απαμίσζεο 

ησλ απνζεκάησλ ηεο ιόγσ θαθήο ζπληήξεζεο/ θύιαμεο ή ηερλνινγηθήο ή άιιεο κεηαβνιήο. 

Ζ εηαηξεία έρεη αζθαιηδόκελν ην ζύλνιν ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ηεο γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν θαη ηηο ελδερόκελεο δεκηέο από θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή από 

ζπλαθή αίηηα. 



Ζ πςειή θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απνζεκάησλ πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν απαμίσζεο ησλ 

απνζεκάησλ. 

 

10. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ ρξήζε 2019 απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

ΠΔΣ ΗΣΤ 
Α.Δ.Β.Δ 

Πωιήζεηο  
εκπνξεπκάηωλ  

Δθκίζζωζε  
Κεηαβίβαζε 
Πεξηνπζηαθώλ 
ηνηρείωλ 

ΞΔΡ ΑΚΑΕΝΛ AE 822.388,56 1.200,00 0,00 

PET LEADER IKE 461.591,35 3.000,00 1.000,00 

PETSMART IKE 0,00 1.200,00 0,00 

ύλνιν  1.283.979,91 5.400,00 1.000,00 

    

ΠΔΣ ΗΣΤ 
Α.Δ.Β.Δ 

Απαηηήζεηο  Τπνρξεώζεηο 
 

ΞΔΡ ΑΚΑΕΝΛ AE 761.760,80 0,00  

PET LEADER IKE 104.088,31 0,00  

PETSMART IKE 1.657,60 0,00  

ύλνιν  867.506,71 0,00  

 

 

11. Γηάξζξωζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

 
Ρν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 1.071.275,00 θαη δηαηξείηαη ζε 36.500   

κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 29,35. 

 

 Πηε ρξήζε 1/1/2019 – 31/12/2019 δελ ζεκεηώζεθαλ κεηαβνιέο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο. 

 
12. Δξγαζηαθά ζέκαηα 

 
Ζ Δηαηξεία, ηελ 31.12.2019 , απαζρνινύζε   580  άηνκα.  

Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ζε επίπεδν Δηαηξείαο θαηά θύιν, ζην ηέινο ηνπ 2019 αλαιύεηαη 

ζην θαησηέξσ πίλαθα. 

 
 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό 
31/12/2019 

Δηαηξεία 

Άλδξεο 342 

Γπλαίθεο 238 

πλνιηθό πξνζωπηθό 580 

 



 

13. Τπνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία δηαηεξεί  60 ππνθαηαζηήκαηα , ζηνλ Λνκόο Αηηηθήο , Δπβνίαο θαη Θεζζαινλίθεο.  

Ρελ ρξήζε 2019 Ηδξύζεθαλ πέληε  (5) λέα θαηαζηήκαηα. 

Αλάιπζε ππνθαηαζηεκάησλ: 

 

A/A ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΑ /ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ TK 

1 ΞΑΗΑΛΗΑ Ι.ΙΑΟΗΝ 149 190 02 

2 ΓΙΦΑΓΑ Ι.ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 72 166 74 

3 ΓΔΟΑΘΑΠ Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 64 153 44 

4 ΚΑΟΝΠΗ 1 Ι.ΘΖΦΗΠΗΑΠ 82 151 25 

5 ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ 1 Ι.ΞΔΛΡΔΙΖΠ 20 152 35 

6 ΘΚΖΠ Ι.ΘΚΖΠ 31 142 35 

7 ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ 37νΣΙΚ Ι.ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ 190 03 

8 ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 112 163 45 

9 ΒΝΙΑ Ι.ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 183 166 74 

10 ΑΛΥ ΞΑΡΖΠΗΑ Ι.ΖΟΑΘΙΔΗΝ 72 111 42 

11 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 1 ΓΟ.ΙΑΚΞΟΑΘΖ 50 185 32 

12 ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 1 Ι.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 390 153 41 

13 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 2 ΖΟ.ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 2 &ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 185 31 

14 ΞΔΡΟΝΞΝΙΖ Ι.ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ 88 & ΑΚΚΝΣΥΠΡΝ 131 23 

15 ΛΔΑ ΠΚΟΛΖ 1 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 249 & ΑΣΗΙΙΔΥΠ 112 175 63 

16 ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ 1 Ι.ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 21 164 51 

17 ΛΔΝ ΤΣΗΘΝ Ι.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 247 154 51 

18 ΛΔΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ Ι.ΖΟΑΘΙΔΗΝ 420 141 22 

19 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ Ι.ΘΖΒΥΛ 171 & ΘΔΝΘΟΗΡΝ 121 34 

20 ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ Ι.ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ 62 190 03 

21 ΑΟΡΔΚΗΓΑ Ι.ΠΞΑΡΥΛ&ΘΝΙΝΘΝΡΟΥΛΖ 190 16 

22 ΞΔΘΖ Ι.ΔΗΟΖΛΖΠ 51 151 21 

23 ΑΛΥ ΓΙΦΑΓΑ ΓΝΛΑΟΖ 49 165 61 

24 ΘΝΟΥΞΗ ΒΑΠ.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ 289 194 00 

25 ΑΙΗΚΝΠ 1 Ι.ΞΝΠΔΗΓΥΛΝΠ 31 174 55 

26 ΛΔΑ ΠΚΟΛΖ  2 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 117 & ΘΑΠΑΚΞΑ 171 23 

27 ΑΗΓΑΙΔΥ ΗΔΟΑ ΝΓΝΠ 261 &ΙΝΓΝΘΔΡΖ 122 44 

28 ΣΑΗΓΑΟΗ 2 Ι.ΑΘΖΛΥΛ 247 124 62 

29 ΘΝΙΥΛΑΘΗ ΞΑΡΟ.ΗΥΑΘΔΗΚ 27-29 106 75 

30 ΒΑΟΖ  Ι.ΒΑΟΖΠ 3 &ΑΛΓΟΝ 166 72 

31 ΑΛΝΗΜΖ Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 60 145 69 

32 ΞΑΓΘΟΑΡΗ 1 ΦΗΙΝΙΑΝ 8&ΦΝΟΚΗΥΛΝΠ 116 33 

33 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 3 ΞΔΗΟΑΗΥΠ 93&ΑΚΝΟΓΝ 1 185 41 



34 ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ 1 Ι.ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 61 187 55 

35 ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ  ΓΟ.ΙΑΚΞΟΑΘΖ 106 181 21 

36 ΞΑΙΙΖΛΖ Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 47 153 51 

37 ΘΑΙΙΗΘΔΑ 1 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 88 &ΑΓ.ΞΑΛΡΥΛ 80 176 76 

38 ΞΑΓΘΟΑΡΗ 2 ΦΗΙΝΙΑΝ 203 116 31 

39 ΚΑΟΝΠΗ 2 ΠΥΟΝ 19 194 00 

40 ΣΑΙΑΛΓΟΗ 1 ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΖ 104 -106 152 32 

41 ΣΑΙΑΛΓΟΗ 2  Ι.ΞΔΛΡΔΙΖΠ & ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1 152 34 

42 ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ Ι.ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ 51 143 43 

43 ΣΑΙΘΗΓΑ 1 ΝΟΔΠΡΖ ΚΑΘΟΖ 5 34 100 

44 ΣΑΙΘΗΓΑ 2 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ &ΞΑΞΑΠΘΗΑΓΑ 3 34 133 

45 ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ 
Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 22 & ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ 
ΡΠΗΟΘΑ 190 05 

46 ΛΗΘΑΗΑ ΞΔΡΟΝ ΟΑΙΙΖ 212 184 54 

47 ΘΑΚΑΡΔΟΝ Ι.ΦΙΖΠ 54& ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 134 51 

48 ΗΙΗΝΛ 2 Ι.ΘΖΒΥΛ 464 131 21 

49 ΣΑΗΓΑΟΗ 1 Ι.ΑΘΖΛΥΛ 296 124 62 

50 ΗΙΗΝΛ 1 ΗΙΗΝ 38 131 22 

51 ΘΔΠ/ΘΖ 1 Ι.ΘΥΛ.ΘΑΟΑΚΑΛΙΖ 145 106 72 

52 ΘΑΙΙΗΘΔΑ 2 Ι.ΔΙ.ΒΔΛΗΕ 275.&ΠΝΙΥΛΝΠ 176 73 

53 ΘΔΠ/ΘΖ 2 ΔΘΛ.ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 5,ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ 551 34 

54 ΚΔΙΗΠΠΗΑ 1 Ι.ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 15Α 151 27 

55 KHΦΗΠΗΑ  Ι.ΡΑΡΝΗΝ 161 146 71 

56 ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ  2 ΓΟ.ΙΑΚΞΟΑΘΖ 337& ΚΝΠΥΛ 187 57 

57 ΑΘΖΛΑ ΚΗΣΑΙΑΘΝΞΝΙΝ 206 115 27 

58 ΑΙΗΚΝΠ 2 ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ 86 174 55 

59 ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ 2 Ι.ΘΞΟΝ 26 164 52 

60 ΕΥΓΟΑΦΝ Ι.ΞΑΞΑΓΝ 19 157 73 

                                                                    

14.Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ 

 

H ΞΔΡ ΠΗΡ Α.Δ.Β.Δ., αλαγλσξίδεη όηη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη άκεζα από ηελ 

βησζηκόηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη όηη όινη καδί έρνπκε ηελ επζύλε λα ζπκβάιινπκε 

ελεξγά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ. 

Έρνληαο ινηπόλ ζαλ ζηόρν ηεο ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε αξκνλία κε ηελ 

θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, πξνρώξεζε ζηνλ θαζνξηζκό πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, 

πξνζπαζώληαο λα πεξάζεη ηελ θηινζνθία απηή ζην νξγαληθό πξνζσπηθό, αιιά θαη ζε όινπο 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. 

α) Ξξαγκαηηθέο θαη δπλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο νληόηεηαο ζην πεξηβάιινλ 

Ζ Δηαηξεία ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δέλ επηβαξύλεη ηδηαίηεξα  ην πεξηβάιινλ . 

β) Γλσζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδεη ε νληόηεηα γηα ηελ πξόιεςε θαη 



ηνλ έιεγρν ηεο ξύπαλζεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από δηάθνξνπο παξάγνληεο. 

Δλεξγεηαθή ρξήζε :  

Ζ Δηαηξεία θαηαλαιώλεη ελέξγεηα κόλν από παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

γ) Αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ πξάζηλσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ εθόζνλ ππάξρνπλ. 

Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε.  

 

15.Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλωλία 

 

Πην πιαίζην ηεο ππεύζπλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ε Δηαηξεία ζπλερίδεη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ κε 

γλώκνλα ηελ θνηλσληθή ζπλεηζθνξά. Θαηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε 2019 θαη παξά ηελ ηδηαίηεξα 

δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε Δηαηξεία πηζηή ζηε δέζκεπζή ηεο γηα θνηλσληθή πξνζθνξά 

ζπλέρηζε ηελ έληνλε θνηλσληθή ηεο δξάζε. 

16.Τγεία θαη αζθάιεηα ηωλ εξγαδνκέλωλ 

 

Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηόηεηα. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

κεξηκλά επίζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ ππξαζθάιεηαο θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 

17.Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε εξγαδνκέλωλ 

Ζ ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ Δηαηξία. 

Ρν έηνο 2019, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεύζεηο αθελόο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη αθεηέξνπ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ζύλνιν 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο κε ζηόρν ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ αζθαινύο 

εξγαζίαο. 

Ζ εηαηξεία πξνρσξά ζηελ δεκηνπξγία ηεο Αθαδεκίαο pet city κέζα από ηελ νπνία ζα γίλεηαη 

θαη ε ζπλερείο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο. 

Πηελ ρξήζε 2019 ε εηαηξεία μεθίλεζε 3 εηέο πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο. 

 

18.Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην ζεβαζκό ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπ 

αλζξώπνπ 

Ίζεο επθαηξίεο θαη δηαθνξεηηθόηεηα 

Ζ πξνώζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ε πξνζηαζία ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο απνηεινύλ βαζηθέο 

αξρέο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ θάλεη δηαθξίζεηο ζηελ πξόζιεςε/ επηινγή, 

ζηηο απνδνρέο, ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ αλάζεζε εξγαζηαθώλ θαζεθόλησλ ή ζε νπνηεζδήπνηε 

ινηπέο εξγαζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Νη παξάγνληεο πνπ απνθιεηζηηθά ιακβάλνληαη ππόςε είλαη ε εκπεηξία, ε πξνζσπηθόηεηα, ε 



ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, ηα πξνζόληα, ε απνδνηηθόηεηα θαη νη ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ. Ζ 

Δηαηξεία παξνηξύλεη θαη ζπληζηά ζε όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο απηήο λα ζέβνληαη ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα θάζε ππαιιήινπ ή πξνκεζεπηή ή πειάηε ηεο Δηαηξείαο θαη λα κελ 

απνδέρνληαη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο. 

 

Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

Ζ Δηαηξεία απνδίδεη κεγάιε  ζεκαζία ζηελ πξνώζεζε ηεο δηαθάλεηαο, ηε ζπκκόξθσζε κε ην 

εθάζηνηε ηζρύνλ θαλνληζηηθό πιαίζην θαη ηελ θαηαπνιέκεζε θξνπζκάησλ δηαθζνξάο. Γηα ηελ 

Δηαηξεία ε καθξνρξόληα θαη ηζρπξή ζρέζε εκπηζηνζύλεο πνπ έρεη εδξαηώζεη κε ηνπο πειάηεο, 

ηνπο κεηόρνπο, ηνπο επελδπηέο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο απνηειεί έλα από 

ηα ζεκαληηθόηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηήο θαη ε δηαθύιαμή ηεο ζπληζηά απόιπηε 

πξνηεξαηόηεηα, νπόηε έρεη θαηαζηήζεη απόιπηα ζαθή πξνο ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

θαη ησλ κειώλ ηεο Γηνίθεζεο ηελ πξόζεζή ηεο λα αληηκεησπίδεη άκεζα ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, 

πξνβαίλνληαο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

 
 
Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δωξνδνθία 

Ζ Δηαηξεία απαγνξεύεη ξεηώο ηελ πξνζθνξά ή ηελ απνδνρή δσξεώλ ηδίσο ζε κεηξεηά θαζώο 

θαη θάζε άιιε εμσγελή σθέιεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο. Πην πεδίν ηεο ελ ιόγσ απαγόξεπζεο εκπίπηεη ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ ζπλόινπ 

ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ. 

 

19.Γηάζεζε θεξδώλ 

Από ηηο πξνο έγθξηζε Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθύπηεη όηη ηα θαζαξά θέξδε κεηά 

από θόξνπο αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ € 3.727.282,57 . Ζ πξόηαζε ηνπ Γ.Π πξνο ηελ Ραθηηθή 

Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ γηα δηαλνκή ηνπο είλαη ε αθόινπζε : 

Πεξηγξαθή                                        31/12/2019 

Θέξδε πξνο Γηάζεζε                                        13.016.648,71    

Γηάζεζε Θεξδώλ              

 Κεξίζκαηα Ξιεξσηέα                      5.000.500,00          

πόινηπν θεξδώλ εηο λέν                   8.016.148,71       

                                                   13.016.648,71                         



                                               

20. ΓΔΓΟΛΟΣΑ ΚΔΣΑΓΔΛΔΣΔΡΑ ΣΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΣΟΤ ΗΟΙΟΓΗΚΟΤ 

Ζ παγθόζκηα εμάπισζε ηνπ COVID-19 ζηηο αξρέο ηνπ 2020 πξνθάιεζε δηαηαξαρέο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα.Πηηο 11 Καξηίνπ, ν Ξαγθόζκηνο Νξγαληζκόο 

γείαο θήξπμε ηνλ COVID-19 παλδεκία. 

Ζ εηαηξεία εμαηηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δελ επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα από ην δπζκελέο 

νηθνλνκηθό θιίκα πνπ δεκηνύξγεζε ε παλδεκία ηνπ Covid-19. 

 
 
                                                     Αζήλα, 01/9/2020 
 
 
 
 

 

 

 

Αζήλα, 07/9/2020 
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J.P.A AUDIΣ GREECE 
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Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2019, είλαη 

εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξίαο ηελ 1/9/2020 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζην ΓΔΚΖ θαη ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ησλ κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο. 

 

                                       Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

                                                    ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

     

 Καληδνπξάλεο Καληδνπξαλάθεο 
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Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Ξξνο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο «ΠΔΣ ΗΣΤ ΑΔΒΔ»  επί 

ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2019. 

Θχξηνη Κέηνρνη, 

Παο ππνβάιινπκε ηηο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην 

Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΠΓΙΞ) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε («ΔΔ») 

θαη παξνπζηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε 2019.  

 

1. Δμέιημε εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο 
  
Ν Θχθινο εξγαζηψλ  ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θιεηφκελε  ρξήζε 1/1/2019-31/12/2019, αλήιζε 

ζην πνζφ ησλ 38.557.733,93 επξώ έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 35.385.332,35 επξώ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ζεκεηψλνληαο  αχμεζε  3.172.401,58 επξώ ζε πνζνζηφ 8,96% 

πεξίπνπ.  

 

2. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο 

 
H παγθφζκηα εμάπισζε  ηνπ COVID -19  ζηηο αξρέο ηνπ 2020 πξνθάιεζε δηαηαξαρέο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Πηηο 11 Καξηίνπ, ν Ξαγθφζκηνο  Νξγαληζκφο  

γείαο θήξπμε ηνλ  COVID -19 παλδεκία. 

H εηαηξεία εμαηηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δελ επεξεάζηεθε  απφ ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ θιίκα 

πνπ δεκηνχξγεζε ε παλδεκία ηνπ Covid-19. Κε δεδνκέλε ηελ δηαθαηλφκελε δηαηήξεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο 

εμειίμεηο θαη πξνζαξκφδεη ηηο θηλήζεηο, εληζρχνληαο δηαξθψο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 
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Ν θπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο γηα ην 2020 είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο πνξείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε αλάπηπμε πσιήζεσλ ζε λέεο αγνξέο. 

Πρεηηθά κε ηηο Ξσιήζεηο θαη κε βάζε ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία, πξνζδνθνχκε αχμεζε θαηά 

πνζνζηφ 10,00 % πεξίπνπ. 

Πρεηηθά κε ηα Θέξδε πξν θφξσλ θαη κε βάζε ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία, πξνζδνθνχκε αχμεζε 

θαηά πνζνζηφ 10 % πεξίπνπ. 

Ρα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο είλαη:  

(α) Ζ  πνξεία ηεο παλδεκίαο  (covid 19) 

(β) Ζ δεκηνπξγία  λέσλ θαηαζηεκάησλ. 

 

3.ΒΑΗΘΟΗ ΑΡΗΘΚΟΓΔΗΘΣΔ  ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΘΑΣΑΣΑΔΧΛ 2019 

Αξηζκνδείθηεο, πνπ δείρλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο ηε ρξήζε 

1/1/2019-31/12/2019  θαη ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 1/1/2018 – 31/12/2018  είλαη : 

 

  α. Οηθνλνκηθήο Γηαξζξώζεσο 2018 
 

2019 
 

     

1. 

Θπθινθνξνχλ» ελεξγεηηθφ  13.285.563,35 

55,36% 

 12.501.804,95 

54,00% Πχλνιν πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

 23.998.818,80  23.149.318,76 

      

2. 
Ίδηα θεθάιαηα 13.306.209,63 

1,24 
16.560.239,80 

2,51 
Πχλνιν ππνρξεψζεσλ 10.692.609,17 6.589.074,96 

      

3. 
Ίδηα θεθάιαηα  13.306.209,63 

1,29 
16.560.239,80 

1,62 
Ξάγην ελεξγεηηθφ  10.304.636,55 10.210.364,41 

      

4. 

«Θπθινθνξνχλ» ελεξγεηηθφ   13.285.563,35 

2,19 

 12.501.804,95 

2,59 Βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

 6.048.135,65 4.827.303,40 

      

5. 
Θεθάιαην θηλήζεσο  7.237.427,70 

54,48% 
7.674.501,55 

61,38% 
«Θπθινθνξνχλ» ελεξγεηηθφ  13.285.563,35  12.501.804,95 
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β. Απνδόζεσο θαη 
Απνδνηηθόηεηαο 

2018 
 

2019 
 

      

6. 
Θέξδε πξν θφξσλ  4.523.935,03 

12,67% 
 4.987.719,65 

12,93% 
Θχθινο Δξγαζηψλ  35.712.491,77  38.557.733,93 

      

7. 
Θέξδε πξν θφξσλ  4.523.935,03 

34,00% 
 4.987.719.65 

30,12% 
Ίδηα θεθάιαηα  13.306.209,63  16.560.239,80 

      

8. 
Κηθηφ θέξδνο  17.107.181,58 

47,90% 
 18.730.047,67 

48,58% 
Θχθινο Δξγαζηψλ  35.712.491,77  38.557.733,93 

      

9. 
Κηθηφ θέξδνο  17.107.181,58 

93,59% 
 18.730.047,67 

94,46% 
Θφζηνο πσιεζέλησλ  18.278.150,77  19.827.686,26 

      

10. 
Θχθινο Δξγαζηψλ  35.712.491,77 

2,68 
 38.557.733,93 

2,33 
Ίδηα θεθάιαηα  13.306.209,63  16.560.239,80 

      

11. 

Θφζηνο πσιεζέλησλ 18.278.150,77 

4,05 

19.827.686,26 

 4,23 Κέζνο φξνο απνζεκάησλ 
πεξηφδνπ 

4.508.118,75 4.679.246,55 

4. πλνπηηθή πεξηγξαθή επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ  

 

Ζ εηαηξεία «ΞΔΡ ΠΗΡ ΑΔΒΔ» ηδξχζεθε ζηίο  07/08/1996 θαη εδξεχεη ζην 22 ν ρικ 

Ιεσθ.Ιαπξίνπ, Θνξσπί . 

Ρν θχξην αληηθείκελφ ηεο είλαη : Ιηαληθφ  εκπφξην ηξνθψλ γηά δψα ζπληξνθηάο .  

Ρα εκπνξεπφκελα πξντφληα θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο 

εληάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:  

α) Δκπφξην δσνηξνθψλ γηά θαηνηθίδηα  

β) πεξεζίεο πξνο ηα θαηνηθίδηα . 

 

Νη θχξηεο  εγθαηαζηάζεηο  ηεο εηαηξείαο , απνζήθεο θαη  γξαθεία δηνίθεζεο βξίζθνληαη ζην 

Θνξσπί.  

Ξειάηεο ηεο είλαη θπξίσο  πειάηεο ιηαληθήο. 
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Ρν δίθηπν πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο γεσγξαθηθά θαιχπηεη ηνπ εμήο λνκνχο:  

 

α) Λνκφο Αηηηθήο 

β) Λνκφο Δπβνίαο 

γ) Λνκφο Θεζζαινλίθεο.  

Ζ επηηπρεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο νθείιεηαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο :  

α) Ξειαηνιφγην ηνπ νπνίνπ ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο,  

β) Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ,  

γ) Απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε . 

5. Γηνηθεηηθό πκβνύιην  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ: 

α) Καληδνπξαλάθεο Καληδνπξάλεο, Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο   

β) Καληδνπξαλάθε Βαξβάξα, Αληηπξφεδξνο  

γ) Καληδνπξαλάθε Αλδξνλίθε, κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Θαη ηα ηξία κέιε ηνχ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη   θαη κέηνρνη  ηεο εηαηξείαο . 

6. ηόρνη θαη βαζηθέο αμίεο   

Πηφρνη  

α) Ζ θαζηέξσζή ηεο σο ε ζεκαληηθφηεξε εηαηξεία ζηνλ θιάδν .  

β) Αχμεζε ηνχ ηδίξνπ, βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θαη θαζαξνχ θέξδνπο,  

Βαζηθέο αμίεο 



 

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 01.01.2019 – 31.12.2019  (Όια ηα πνζά ζε €) 

  

 

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

                                                  10 | Σ ε λ ί δ α   

 

α) Έληηκε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο, πξνζήισζε ζηελ πνηφηεηα ησλ αγαζψλ . 

β) Θαηάιιειν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ,  

γ) Δπθαηξίεο εμέιημεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ,  

 

7. Κεζνπξόζεζκνη ζηόρνη 

Πηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε επέθηαζε εληφο ηεο επφκελεο ηξηεηίαο ζηηο κεγαιχηεξεο 

πφιεηο ηεο ρψξαο .  

Ζ εηαηξεία ζηελ ρξήζε 2020  ζα αλνίμεη 8  έσο 10 λέα ζεκεία πψιεζεο.  

Δπίζεο, ε εηαηξεία κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ 

θαηαλαισηή θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο θιαδηθέο εθζέζεηο ζηνρεχεη ζην 

λα ιαλζάξεη ζηελ αγνξά λέα θαηλνηφκα πξντφληα σο πξνο ηελ δηαηξνθή θαη ηελ πγηεηλή ζηα 

δψα. 

8. Αξρέο δηνίθεζεο θαη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξέρεη θαηεχζπλζε, εγεζία θαζψο θαη έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ,ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη φινη νη δηαζέζηκνη πφξνη ηεο, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πιήξσο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο. Νη πνιηηηθέο 

ηεο Δηαηξίαο ζηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δίλνπλ 

έκθαζε: 

α) Πηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ  ή ππεξεζηψλ . 

β) Ρελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δηαθάλεηα θαη δηθαηνζχλε θαη ηελ 

θαζηέξσζε θνηλψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ. 

γ) Πεβαζκφ γηα ην πεξηβάιινλ . 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη  αλεμάξηεηε πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία θαη ε πιήξεο δηαθάλεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε ιεηηνπξγία ηεο επνπηεχεηαη απφ ην Γ.Π. 

9. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 
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9.1 πλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο 
 
Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ 

αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο επεηδή νη πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο ζε 

μέλν λφκηζκα γίλνληαη είηε κεηξεηνίο ή είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. 

 

9.2 Θίλδπλνο Δπηηνθίνπ 

Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο λα αιιάμεη ε αμία κηαο επέλδπζεο εμαηηίαο κεηαβνιψλ 

ζην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ 

επηηνθίσλ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο, αιιά επεηδή ε εμάξηεζε ηεο 

εηαηξείαο απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθφο 

επηηνθηαθφο θίλδπλνο. 

9.3.Πηζησηηθόο Θίλδπλνο 

Ξηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο απψιεηαο κηαο ρξεκαηηθήο ακνηβήο, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα απνπιεξψζεη έλα δάλεην ή λα εθπιεξψζεη κία 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ. Γηα κία επηρείξεζε ν πηζησηηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηνλ 

θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη λα κελ εηζπξάμεη έγθαηξα ηηο απαηηήζεηο ηεο ή, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, 

λα κελ ηηο εηζπξάμεη πνηέ. 

Ζ έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αθνξά θπξίσο απαηηήζεηο απφ πειάηεο. Νη 

ιηαληθέο πσιήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηνηο κεηξεηνίο κέζσ ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, ελψ αλαθνξηθά κε ηηο ρνλδξηθέο πσιήζεηο ε εηαηξεία κε βάζε ηηο Δζσηεξηθέο αξρέο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ρνξεγεί πίζησζε εμεηάδνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ πειαηψλ. Ππλεπψο ε εηαηξεία δελ παξνπζηάδεη ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

 

 



 

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 01.01.2019 – 31.12.2019  (Όια ηα πνζά ζε €) 

  

 

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

                                                  12 | Σ ε λ ί δ α   

 

9.4 Θίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ε αβεβαηφηεηα έγθαηξεο ξεπζηνπνίεζεο κίαο επέλδπζεο φηαλ 

δελ κπνξεί λα πσιεζεί αξθεηά γξήγνξα γηα λα απνηξέςεη ή λα κεηξηάζεη κία απψιεηα 

θεθαιαίνπ. 

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη πςειή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη πςειφ δείθηε ξεπζηφηεηαο. Ζ γεληθή 

ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα. Όζνλ αθνξά ζηε ζσζηή δηαρείξηζε 

ηεο ξεπζηφηεηαο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, 

εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαη απζηεξήο παξαθνινχζεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ξεπζηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη κεληαία 

βάζε. 

Κέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία δηαζθαιίδεη επαξθή πηζησηηθά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο, κε επλντθνχο 

φξνπο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν απηφ. 

 

9.5 Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο θαηαλαισηηθήο ύθεζεο 

Ζ παξαηεηακέλε χθεζε ζηελ Διιάδα θαη νη δηαξθείο αλαπξνζαξκνγέο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζπληεινχλ ζηελ ζπληήξεζε ελφο αβέβαηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ 

εηαηξεία παξακέλεη πξνο ην παξψλ ζηαζεξή παξά ην γεληθφηεξν θιίκα νηθνλνκηθήο χθεζεο 

θαη ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα δηαηεξεί ηελ ειαζηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ ηεο. 

 

9.6 Θίλδπλνο αιιαγήο θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ 

Ζ εηαηξεία δξα κέζα ζην πιαίζην πνπ νξίδεη ε Λνκνζεζία θαη ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

9.7 Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία 

Ν θιάδνο ησλ pet shop είλαη αλαπηπζζφκελνο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθηφο 

super market αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. Ζ εηαηξεία ΞΔΡ ΠΗΡ είλαη 

market leader ζηνλ θιάδν ηεο θαη δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 
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9.8 Θίλδπλνο ηηκήο 

Ζ εηαηξεία αληηκεησπίδεη  θίλδπλν απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ. Ζ Δηαηξεία δηακνξθψλεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κε βάζε ηηο ηηκέο πξνκήζεηαο 

θαη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

9.9 Θίλδπλνο απαμίσζεο απνζεκάησλ 

Ζ εηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ησλ θίλδπλν απαμίσζεο 

ησλ απνζεκάησλ ηεο ιφγσ θαθήο ζπληήξεζεο/ θχιαμεο ή ηερλνινγηθήο ή άιιεο κεηαβνιήο. 

Ζ εηαηξεία έρεη αζθαιηδφκελν ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ηεο γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή απφ 

ζπλαθή αίηηα. 

Ζ πςειή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν απαμίσζεο ησλ 

απνζεκάησλ. 

 

10. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ ρξήζε 2019 απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΠΔΣ ΗΣΤ 
Α.Δ.Β.Δ 

Αγνξέο 
Πσιήζεηο  

εκπνξεπκάησλ  
Δθκίζζσζε  

Ινηπέο 
ππεξεζίεο 

ΞΔΡ ΑΚΑΕΝΛ 
AE 

0,00 822.388,56 1.200,00 0,00 

PET LEADER 
IKE 

0,00 461.591,35 3.000,00 1.000,00 

PETSMART IKE 0,00 0,00 1.200,00 0,00 

ύλνιν  0,00 1.283.979,91 5.400,00 1.000,00 

     

     ΠΔΣ ΗΣΤ 
Α.Δ.Β.Δ 

Απαηηήζεηο  Τπνρξεώζεηο 

  ΞΔΡ ΑΚΑΕΝΛ 

AE 
761.760,80 0,00 
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PET LEADER 
IKE 

104.088,31 0,00 

  PETSMART IKE 1.657,60 0,00 

  ύλνιν  867.506,71 0,00 

   

11. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 1.071.275,00 θαη δηαηξείηαη ζε 36.500   

κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 29,35. 

 

 Πηε ρξήζε 1/1/2019 – 31/12/2019 δελ ζεκεηψζεθαλ κεηαβνιέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο. 

 
12. Δξγαζηαθά ζέκαηα 

 

Ζ Δηαηξεία, ηελ 31.12.2019 , απαζρνινχζε  580  άηνκα.  

Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε επίπεδν Δηαηξείαο θαηά θχιν, ζην ηέινο ηνπ 2017 αλαιχεηαη 

ζην θαησηέξσ πίλαθα. 

 
 

 

13. Τπνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία δηαηεξεί  60 ππνθαηαζηήκαηα , ζηνλ Λνκφο Αηηηθήο , Δπβνίαο θαη Θεζζαινλίθεο.  

Ρελ ρξήζε 2019  Ηδξχζεθαλ  πέληε  (5)  λέα θαηαζηήκαηα. 

Αλάιπζε ππνθαηαζηεκάησλ: 

 

A/A ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΑ /ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ TK 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

31/12/2019 
Δηαηξεία 

Άλδξεο 342 

Γπλαίθεο 238 

πλνιηθό πξνζσπηθό 580 
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1 ΞΑΗΑΛΗΑ Ι.ΙΑΟΗΝ 149 190 02 

2 ΓΙΦΑΓΑ Ι.ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 72 166 74 

3 ΓΔΟΑΘΑΠ Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 64 153 44 

4 ΚΑΟΝΠΗ 1 Ι.ΘΖΦΗΠΗΑΠ 82 151 25 

5 ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ 1 Ι.ΞΔΛΡΔΙΖΠ 20 152 35 

6 ΘΚΖΠ Ι.ΘΚΖΠ 31 142 35 

7 ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ 37νΣΙΚ Ι.ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ 190 03 

8 ΖΙΗΝΞΝΙΖ ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 112 163 45 

9 ΒΝΙΑ Ι.ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 183 166 74 

10 ΑΛΥ ΞΑΡΖΠΗΑ Ι.ΖΟΑΘΙΔΗΝ 72 111 42 

11 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 1 ΓΟ.ΙΑΚΞΟΑΘΖ 50 185 32 

12 ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 1 Ι.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 390 153 41 

13 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 2 ΖΟ.ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 2 &ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 185 31 

14 ΞΔΡΟΝΞΝΙΖ Ι.ΞΔΡΟΝΞΝΙΔΥΠ 88 & ΑΚΚΝΣΥΠΡΝ 131 23 

15 ΛΔΑ ΠΚΟΛΖ 1 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 249 & ΑΣΗΙΙΔΥΠ 112 175 63 

16 ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ 1 Ι.ΑΟΓΟΝΞΝΙΔΥΠ 21 164 51 

17 ΛΔΝ ΤΣΗΘΝ Ι.ΚΔΠΝΓΔΗΥΛ 247 154 51 

18 ΛΔΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ Ι.ΖΟΑΘΙΔΗΝ 420 141 22 

19 ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ Ι.ΘΖΒΥΛ 171 & ΘΔΝΘΟΗΡΝ 121 34 

20 ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ Ι.ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ 62 190 03 

21 ΑΟΡΔΚΗΓΑ Ι.ΠΞΑΡΥΛ&ΘΝΙΝΘΝΡΟΥΛΖ 190 16 

22 ΞΔΘΖ Ι.ΔΗΟΖΛΖΠ 51 151 21 

23 ΑΛΥ ΓΙΦΑΓΑ ΓΝΛΑΟΖ 49 165 61 

24 ΘΝΟΥΞΗ ΒΑΠ.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ 289 194 00 

25 ΑΙΗΚΝΠ 1 Ι.ΞΝΠΔΗΓΥΛΝΠ 31 174 55 

26 ΛΔΑ ΠΚΟΛΖ  2 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 117 & ΘΑΠΑΚΞΑ 171 23 

27 ΑΗΓΑΙΔΥ ΗΔΟΑ ΝΓΝΠ 261 &ΙΝΓΝΘΔΡΖ 122 44 

28 ΣΑΗΓΑΟΗ 2 Ι.ΑΘΖΛΥΛ 247 124 62 

29 ΘΝΙΥΛΑΘΗ ΞΑΡΟ.ΗΥΑΘΔΗΚ 27-29 106 75 

30 ΒΑΟΖ  Ι.ΒΑΟΖΠ 3 &ΑΛΓΟΝ 166 72 

31 ΑΛΝΗΜΖ Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 60 145 69 

32 ΞΑΓΘΟΑΡΗ 1 ΦΗΙΝΙΑΝ 8&ΦΝΟΚΗΥΛΝΠ 116 33 

33 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 3 ΞΔΗΟΑΗΥΠ 93&ΑΚΝΟΓΝ 1 185 41 

34 ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ 1 Ι.ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 61 187 55 

35 ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ  ΓΟ.ΙΑΚΞΟΑΘΖ 106 181 21 

36 ΞΑΙΙΖΛΖ Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 47 153 51 
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37 ΘΑΙΙΗΘΔΑ 1 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 88 &ΑΓ.ΞΑΛΡΥΛ 80 176 76 

38 ΞΑΓΘΟΑΡΗ 2 ΦΗΙΝΙΑΝ 203 116 31 

39 ΚΑΟΝΠΗ 2 ΠΥΟΝ 19 194 00 

40 ΣΑΙΑΛΓΟΗ 1 ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΖ 104 -106 152 32 

41 ΣΑΙΑΛΓΟΗ 2  Ι.ΞΔΛΡΔΙΖΠ & ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 1 152 34 

42 ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ Ι.ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ 51 143 43 

43 ΣΑΙΘΗΓΑ 1 ΝΟΔΠΡΖ ΚΑΘΟΖ 5 34 100 

44 ΣΑΙΘΗΓΑ 2 ΔΙ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ &ΞΑΞΑΠΘΗΑΓΑ 3 34 133 

45 ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ 

Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 22 & ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ 

ΡΠΗΟΘΑ 190 05 

46 ΛΗΘΑΗΑ ΞΔΡΟΝ ΟΑΙΙΖ 212 184 54 

47 ΘΑΚΑΡΔΟΝ Ι.ΦΙΖΠ 54& ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 134 51 

48 ΗΙΗΝΛ 2 Ι.ΘΖΒΥΛ 464 131 21 

49 ΣΑΗΓΑΟΗ 1 Ι.ΑΘΖΛΥΛ 296 124 62 

50 ΗΙΗΝΛ 1 ΗΙΗΝ 38 131 22 

51 ΘΔΠ/ΘΖ 1 Ι.ΘΥΛ.ΘΑΟΑΚΑΛΙΖ 145 106 72 

52 ΘΑΙΙΗΘΔΑ 2 Ι.ΔΙ.ΒΔΛΗΕ 275.&ΠΝΙΥΛΝΠ 176 73 

53 ΘΔΠ/ΘΖ 2 ΔΘΛ.ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 5,ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ 551 34 

54 ΚΔΙΗΠΠΗΑ 1 Ι.ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 15Α 151 27 

55 KHΦΗΠΗΑ  Ι.ΡΑΡΝΗΝ 161 146 71 

56 ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ  2 ΓΟ.ΙΑΚΞΟΑΘΖ 337& ΚΝΠΥΛ 187 57 

57 ΑΘΖΛΑ ΚΗΣΑΙΑΘΝΞΝΙΝ 206 115 27 

58 ΑΙΗΚΝΠ 2 ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ 86 174 55 

59 ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ 2 Ι.ΘΞΟΝ 26 164 52 

60 ΕΥΓΟΑΦΝ Ι.ΞΑΞΑΓΝ 19 157 73 

                                                                    

14.Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ 

 

H ΞΔΡ ΠΗΡ Α.Δ.Β.Δ., αλαγλσξίδεη φηη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ 

βησζηκφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη φηη φινη καδί έρνπκε ηελ επζχλε λα ζπκβάιινπκε 

ελεξγά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Έρνληαο ινηπφλ ζαλ ζηφρν ηεο ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε αξκνλία κε ηελ 

θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, πξνρψξεζε ζηνλ θαζνξηζκφ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, 

πξνζπαζψληαο λα πεξάζεη ηελ θηινζνθία απηή ζην νξγαληθφ πξνζσπηθφ, αιιά θαη ζε φινπο 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. 
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α) Ξξαγκαηηθέο θαη δπλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο νληφηεηαο ζην πεξηβάιινλ 

Ζ Δηαηξεία ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δελ επηβαξχλεη ηδηαίηεξα  ην πεξηβάιινλ . 

β) Γλσζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε νληφηεηα γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. 

Δλεξγεηαθή ρξήζε :  

Ζ Δηαηξεία θαηαλαιψλεη ελέξγεηα κφλν απφ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

γ) Αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εθφζνλ ππάξρνπλ. 

Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε  

 

15.Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία 

 

Πην πιαίζην ηεο ππεχζπλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ε Δηαηξεία ζπλερίδεη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ κε 

γλψκνλα ηελ θνηλσληθή ζπλεηζθνξά. Θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2019 θαη παξά ηελ ηδηαίηεξα 

δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε Δηαηξεία πηζηή ζηε δέζκεπζή ηεο γηα θνηλσληθή πξνζθνξά 

ζπλέρηζε ηελ έληνλε θνηλσληθή ηεο δξάζε. 

 

16.Τγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

κεξηκλά επίζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ππξαζθάιεηαο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

17.Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε εξγαδνκέλσλ 

Ζ ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δηαηξία. 

Ρν έηνο 2019, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεχζεηο αθελφο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη αθεηέξνπ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ζχλνιν 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αζθαινχο 

εξγαζίαο. 
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Ζ εηαηξεία πξνρσξά ζηελ δεκηνπξγία ηεο Αθαδεκίαο pet city κέζα απφ ηελ νπνία ζα γίλεηαη 

θαη ε ζπλερείο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

Πηελ ρξήζε 2019 ε εηαηξεία μεθίλεζε 3 εηέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

18.Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξώπνπ 

Ίζεο επθαηξίεο θαη δηαθνξεηηθόηεηα 

Ζ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ε πξνζηαζία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απνηεινχλ βαζηθέο 

αξρέο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ θάλεη δηαθξίζεηο ζηελ πξφζιεςε/ επηινγή, 

ζηηο απνδνρέο, ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ αλάζεζε εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ ή ζε νπνηεζδήπνηε 

ινηπέο εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Νη παξάγνληεο πνπ απνθιεηζηηθά ιακβάλνληαη ππφςε είλαη ε εκπεηξία, ε πξνζσπηθφηεηα, ε 

ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, ηα πξνζφληα, ε απνδνηηθφηεηα θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Ζ 

Δηαηξεία παξνηξχλεη θαη ζπληζηά ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο απηήο λα ζέβνληαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θάζε ππαιιήινπ ή πξνκεζεπηή ή πειάηε ηεο Δηαηξείαο θαη λα κελ 

απνδέρνληαη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο. 

 

Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

Ζ Δηαηξεία απνδίδεη κεγάιε  ζεκαζία ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο, ηε ζπκκφξθσζε κε ην 

εθάζηνηε ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηελ θαηαπνιέκεζε θξνπζκάησλ δηαθζνξάο. Γηα ηελ 

Δηαηξεία ε καθξνρξφληα θαη ηζρπξή ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη εδξαηψζεη κε ηνπο πειάηεο, 

ηνπο κεηφρνπο, ηνπο επελδπηέο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο απνηειεί έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηήο θαη ε δηαθχιαμή ηεο ζπληζηά απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα, νπφηε έρεη θαηαζηήζεη απφιπηα ζαθή πξνο ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηελ πξφζεζή ηεο λα αληηκεησπίδεη άκεζα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, 

πξνβαίλνληαο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 
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Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δσξνδνθία 

Ζ Δηαηξεία απαγνξεχεη ξεηψο ηελ πξνζθνξά ή ηελ απνδνρή δσξεψλ ηδίσο ζε κεηξεηά θαζψο 

θαη θάζε άιιε εμσγελή σθέιεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο. Πην πεδίν ηεο ελ ιφγσ απαγφξεπζεο εκπίπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 

 

19.Γηάζεζε θεξδώλ 

Απφ ηηο πξνο έγθξηζε Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθχπηεη φηη ηα θαζαξά θέξδε κεηά 

απφ θφξνπο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 3.727.282,57 . Ζ πξφηαζε ηνπ Γ.Π πξνο ηελ Ραθηηθή 

Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ γηα δηαλνκή ηνπο είλαη ε αθφινπζε : 

Πεξηγξαθή 31/12/2019 

Θέξδε πξνο Γηάζεζε  13.016.648,71 

  

Γηάζεζε Θεξδώλ  

Κεξίζκαηα Ξιεξσηέα  5.000.500,00 

πφινηπν Θεξδψλ εηο λέν 8.016.148,71 

 13.016.648,71 

  

 

20. ΓΔΓΟΛΟΣΑ ΚΔΣΑΓΔΛΔΣΔΡΑ ΣΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΣΟΤ ΗΟΙΟΓΗΚΟΤ 

 
H παγθφζκηα εμάπισζε  ηνπ COVID -19  ζηηο αξρέο ηνπ 2020 πξνθάιεζε δηαηαξαρέο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Πηηο 11 Καξηίνπ, ν Ξαγθφζκηνο  Νξγαληζκφο  

γείαο θήξπμε ηνλ  COVID -19 παλδεκία. 

H εηαηξεία εμαηηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δελ επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα απφ ην δπζκελέο 

νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ δεκηνχξγεζε ε παλδεκία ηνπ Covid-19 
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Αζήλα, 01/09/2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
ΘΑΗ Ο ΓΗΔΤΘΤΛΧΛ 

ΤΚΒΟΤΙΟ 

Ζ ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΟΤ Γ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ     
ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 
  ΚΑΛΣΕΟΤΡΑΛΑΘΖ ΚΑΛΣΕΟΤΡΑΛΑΘΖ ΘΑΙΤΚΛΗΟ 

ΚΑΛΣΕΟΤΡΑΛΖ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΧΑΛΛΖ 
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

 
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΠΔΣ ΗΣΤ Α.Δ.Β.Δ. 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Γλώκε 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΠΔΣ ΗΣΤ Α.Δ.Β.Δ. (ε 

εηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 

2019, ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ΠΔΣ ΗΣΤ Α.Δ.Β.Δ. θαηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2019, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε . 

Βάζε γλώκεο 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ (ΓΞΔ) φπσο απηά 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Νη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελφηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία, θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ καο, ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο 

Διεγθηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
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ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο 

δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 

ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 

έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Νη άιιεο πιεξνθνξίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη 

ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ “Έθζεζε επί άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ”, αιιά δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηψλ. Ζ γλψκε καο 

επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιχπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δελ εθθξάδνπκε 

κε ηε γλψκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηψλ. Πε ζρέζε κε 

ηνλ έιεγρφ καο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε επζχλε καο είλαη λα αλαγλψζνπκε ηηο 

άιιεο πιεξνθνξίεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη 

νπζησδψο αζπλεπείο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ 

έιεγρν ή αιιηψο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδψο εζθαικέλεο. Δάλ, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ 

έρνπκε εθηειέζεη, θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη νπζηψδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο 

άιιεο πιεξνθνξίεο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο απηφ. Γελ έρνπκε 

ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην  ζέκα απηφ. 

Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο 

απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, γλσζηνπνηψληαο 

φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε 
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δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο 

θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθφςεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα πξνβεί ζ ’απηέο 

ηηο ελέξγεηεο. 

 

Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε 

ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. 

Ζ εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ν 

έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. Πθάικαηα δχλαηαη 

λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή 

αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο 

ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Υο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Λνκνζεζία, αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε 

καο. Ν θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη 

πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη 

ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή 

παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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 Θαηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην 

ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηε 

δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

Δηαηξείαο. 

 Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εχινγν ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε.  

 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο 

ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ 

γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα 

ππνδειψλνπλ νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη 

αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Ρα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Υζηφζν, 

κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη 

λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε 

ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε. 

Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

Έθζεζε επί άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 
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ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Λ. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη: 

α) Θαηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί  

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο  ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Λ. 4548/2018   θαη ην 

πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 

πνπ έιεμε ηελ 31.12.2019. 

 

β)  Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία ΠΔΣ ΗΣΤ 

Α.Δ.Β.Δ. θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ. 

 

Αζήλα, 07/09/2020 

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο  

  ηέθαλνο Α. Υαηδεζηεθάλνπ  

Α.Κ. .Ο.Δ.Ι.: 33501 

J.P.A  AUDIT GREECE 

                                                   Οξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο 

ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ 

  Ιεσθόξνο Κεζνγείσλ 396  

153 41 Αγία Παξαζθεπή,  

                                                     Αζήλα Α.Κ./ΟΔΙ: 187 
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΘΘΔΖ 

 

ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΠΟ 1ε ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2019 ΔΧ 31ε ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2019 

ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ 

 

ΓΗΔΘΛΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΚΑΣΟΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΑΛΑΦΟΡΑ 
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Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ΠΔΣ ΗΣΤ Α.Δ.Β.Δ 

 
  ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ εκείσζε 31/12/2019 31/12/2018 
  

  

  
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 4.1 10.146.048,91 10.249.931,27 
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.2 64.315,50 54.705,28 
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 4.3 47.643,00 47.643,00 
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο  απαηηήζεηο 4.4 389.502,40 360.975,90 
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ 

 

10.647.509,81 10.713.255,45 

  
  

  
Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

  
  

Απνζέκαηα 4.5 5.095.641,01 4.262.852,10 
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 4.6 1.016.045,31 226.807,02 
Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.7 1.635.292,06 2.117.203,35 
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκεκέλα ζηελ Δχινγε 
Αμία 

4.8 1.365,80 1.365,80 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4.9 4.753.460,77 6.677.335,08 
ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ 

 

12.501.804,95 13.285.563,35 

  
  

  
ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ   23.149.314,76 23.998.818,80 

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ εκείσζε 31.12.2019 31.12.2018 
Θεθάιαηα θαη απνζεκαηηθά 

  
  

Κεηνρηθφ θεθάιαην 4.10.1 1.071.275,00 1.071.275,00 
Ινηπά απνζεκαηηθά 4.10.2 1.233.785,03 1.076.521,09 
Απνζεκαηηθφ πξνζαξκνγήο 

 
1.238.531,06 1.238.531,06 

Απνηειέζκαηα είο λέν 
 

13.016.648,71 9.919.882,48 
ύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 
16.560.239,80 13.306.209,63 

  
  

  
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

  
  

Καθξνπξόζεζκέο ππνρξεώζεηο 
  

  
Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 4.11 162.297,58 3.090.052,89 
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία 
4.12 548.034,29 488.684,85 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 4.22 1.051.439,69 1.065.735,78 
ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

 
1.761.771,56 4.644.473,52 
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Θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο ΠΔΣ ΗΣΤ Α.Δ.Β.Δ. 

 
 

 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
  

  
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 4.13 1.979.241,96 1.691.835,20 
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 4.14 158.411,28 308.908,57 
Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 4.11 0 1.327.317,75 
πνρξεψζεηο απφ θφξνπο 4.15 1.790.087,63 1.906.619,53 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο  4.16 899.562,53 813.454,60 
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ  ππνρξεώζεσλ 

 
4.827.303,40 6.048.135,65 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

6.589.074,96 10.692.609,17 
  

  
  

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 23.149.314,76 23.998.818,80 

    ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
εκ. 

01/01/2019 -  

31/12/2019  

01/01/2018  -   

31/12/2018 
  

 
 

  

Θχθινο εξγαζηψλ  4.17 38.557.733,93 35.385.332,35 

Θφζηνο πσιεζέλησλ 4.18 -19.827.686,26 -18.278.150,77 

Κηθηό θέξδνο  
 

18.730.047,67 17.107.181,58 

Ινηπά έζνδα 
εθκεηάιιεπζεο 

4.19 254.569,27 169.521,74 

Έμνδα δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο 

4.18 -3.676.436,29 -3.283.438,40 

Έμνδα δηάζεζεο 4.18 -9.939.994,41 -8.982.930,27 

Ινηπά θέξδε/(δεκηέο) 
 

10.186,91 -6.272,53 

Ιεηηνπξγηθό θέξδνο 
 

5.378.373,15 5.004.062,12 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 
 

18,75 0 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 4.20 -390.672,25 -480.127,09 

Θέξδε πξν θόξσλ 
 

4.987.719,65 4.523.935,03 

Φφξνη Δηζνδήκαηνο 4.22 -1.260.437,08 -1.394.546,15 

Θέξδε πεξηόδνπ κεηά 
από θόξνπο (Α)  

3.727.282,57 3.129.388,88 

  
  

  
Θέξδε/(Εεκηέο) αλά 
κεηνρή γηα ηελ πεξίνδν 
(εθθξαζκέλα ζε € αλά 
κεηνρή) 

4.21 102,12 85,74 
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Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΠΔΣ ΗΣΤ Α.Δ.Β.Δ. 

 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
   

  
Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Ινηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθό 
πξνζαξκνγήο  

Απνηειέζκαηα 
εηο λέν 

ύλνιν 

Τπόινηπν 01.01.2018 1.071.275,00 934.333,40 1.238.531,06 7.366.339,25 10.610.478,71 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 0,00 142.187.69 0,00 -142.187,69 0,00 

Κεξίζκαηα Ξιεξσηέα 0,00 0,00 0,00 -474.500,00 -474.500,00 

 Θέξδε - (δεκίεο) ρξήζεο  1/1/2017 -31/12/2017 0,00 0,00 0,00 3.129.388,88 3.129.388,88 

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 0,00 0,00 0,00 40.842,04 40.842,04 

Τπόινηπν 31.12.2018 1.071.275,00 1.076.521,09 1.238.531,06 9.919.882,48 13.306.209,63 

Τπόινηπν 01.01.2019 1.071.275,00 1.076.521,09 1.238.531,06 9.919.882,48 13.306.209,63 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 0,00 156.016,34 0,00 -156.016,34 0,00 

Κεξίζκαηα Ξιεξσηέα 0,00 0,00 0,00 -474.500,00 -474.500,00 

 Θέξδε - (δεκίεο) ρξήζεο  1/1/2019 -31/12/2019 0,00 0,00 0,00 3.727.282,57 3.129.388,88 

Γηνξζψζεηο πξνζαξκνγέο πεξηφδνπ 0,00 1.247,60 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2019 1.071.275,00 1.233.785,03 1.238.531,06 13.016.648,71 16.560.239,80 
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       Θαηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ  ΠΔΣ ΗΣΤ Α.Δ.Β.Δ. 

 

  ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
01/01/2019 - 

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

Σακεηαθέο ξνέο από Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
 

  
Απνηέιεζκα πξν θφξσλ 4.987.719,65 4.523.935,03 
Ξιένλ ή κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 

 
  

Ξιένλ: Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ  575.204,29 532.939,24 
Ξιένλ: Ξξνβιέςεηο  59.349,44 91.751,05 
Κείνλ: Θέξδε θαη δεκίεο  απφ δηάζεζε ζηνηρείσλ 0,00 -1457,21 
Ξιένλ: Σξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηφθνη (θαζαξφ πνζφ) 390.653,50 471.768,69 

Ξιένλ: Εεκηά Απνκείσζεο Σξενγξάθσλ 1.150,61 1150,61 

  6.014.077,49 5.620.087,41 

Κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο  
 

  
Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -832.789,00 271.036,12 
Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -1.305.904,47 -223.299,30 
(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ  -103.717,54 -640.687,43 

  -2.242.411,01 -592.950,61 

Θαηαβιεζέληεο ηφθνη -390.672,25 -475.314,77 
Ξιεξσκέο γηα θφξν εηζνδήκαηνο -1.274.757,18 -1.403.608,18 

ύλνιν -1.665.429,43 -1.878.922,95 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 2.106.237,05 3.148.213,85 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
 

  
Ξιεξσκέο  γηα απφθηεζε  παγίσλ ζηνηρείσλ -477.358,76 -472.796,32 
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε παγίσλ 0,00 4659,56 
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 0 0 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ  0,00 -7.840,00 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -477.358,76 -475.976,76 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
 

  

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ αχμεζε (κείσζε θεθαιαίνπ) 0 0 
Απνπιεξσκή Γαλεηζκνχ -3.078.252,60 -3.588.439,90 
Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα 0,00 2.084.694,09 
Κεξίζκαηα πιεξσζέληα  -474.500,00 -474.500,00 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -3.552.752,60 -1.978.245,81 

Θαζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεο (α) + 
(β) + (γ) 

-1.923.874,31 693.991,28 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 6.677.335,08 5.983.343,80 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 4.753.460,77 6.677.335,08 
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ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΔΠΗ ΣΧΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΘΑΣΑΣΑΔΧΛ  

 

1. ΓΔΛΗΘΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ  

1.1. Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2019 - 31.12.2019 έρνπλ εγθξηζεί 

απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 1/9/2020 

1.2. Πχζηαζε Δηαηξείαο: H Δηαηξεία ΞΔΡ ΠΗΡ Α.Δ.Β.Δ. ηδξχζεθε ζηηο 07.08.1996.  

1.3. Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο είλαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 ζε 

580 άηνκα  θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 ζε 540 άηνκα.  

1.4. Έδξα 

 Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην 22ν ρηιηφκεηξν Ι. Ιαπξίνπ Θνξσπί. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

ηεο Δηαηξείαο είλαη ε www.petcity.gr.  

1.5. Πθνπφο  

1.5.1. Ιηαληθφ εκπφξην ηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο.  

1.5.2. Δκπφξην δσνηξνθψλ γηα θαηνηθίδηα.  

1.5.3. πεξεζίεο πξνο θαηνηθίδηα  

 

2. ΤΛΟΦΖ ΖΚΑΛΣΗΘΧΛ ΙΟΓΗΣΗΘΧΛ ΑΡΥΧΛ 

2.1 Βάζε θαηάξηηζεο 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019 έρνπλ θαηαξηηζηεί 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΠΓΙΞ) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(«ΔΔ») θαη παξνπζηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο 

κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε αξρή ηεο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ηελ θαηάιιειε βάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο 

νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

 

http://www.petcity.gr/
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2.2 Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο 

Ππγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή 

κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Σξνπνπνίεζε ΓΠΥΑ 9: Γηθαίσκα Πξνπιεξσκήο κε Αξλεηηθή Απνδεκίσζε 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε δηθαίσκα 

πξνπιεξσκήο πνπ επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο είηε λα θαηαβάιεη είηε λα 

ιάβεη εχινγε απνδεκίσζε γηα ηελ πξφσξε ιήμε ηεο ζχκβαζεο (ππφ ηελ έλλνηα φηη απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ θαηφρνπ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη επηβάξπλζε ιφγσ πξφσξεο 

εμφθιεζεο) επηηξέπεηαη λα επηκεηξεζνχλ ζην απνζβέζηκν θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο 

θαηάζηαζεο ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 δελ επεξέαζε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.  

Σξνπνπνίεζε ΓΙΠ 28: Καθξ/ζκεο πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη 

Θνηλνπξαμίεο  

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην θαηά πφζν ε επηκέηξεζε (θαη θπξίσο ε απνκείσζε) ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο ζηελ νπζία 

απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε ή ζηελ θνηλνπξαμία, δηέπνληαη απφ 

ην ΓΞΣΑ 9, ΓΙΞ 28 ή έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνηχπσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα εθαξκφδεη ην ΓΞΣΑ 9, πξνηνχ εθαξκφζεη ην ΓΙΞ 28, ζε απηέο ηηο 

καθξνπξφζεζκεο ζπκκεηνρέο γηα ηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. Θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ πξνζαξκνγέο ζηελ 

ινγηζηηθή αμία ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκκεηνρψλ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΙΞ 

28. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 28 δελ επεξέαζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.  

ΓΗΔΡΚΖΛΔΗΑ ΔΓΓΠΥΑ 23: Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ηηο Θεσξήζεηο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο  

Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε 

θνξνινγηθνχο ρεηξηζκνχο, θαηά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία παξέρεη 
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πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε αβέβαησλ θνξνινγηθψλ ζεσξήζεσλ, κεκνλσκέλα ή 

απφ θνηλνχ, ηελ εμέηαζε ησλ θνξνινγηθψλ ζεσξήζεσλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ηελ θαηάιιειε 

κέζνδν ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεηαη ε αβεβαηφηεηα ηεο απνδνρήο ηεο ζεψξεζεο απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο θαζψο θαη ηελ εμέηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ αιιαγψλ ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο. Ζ ελ ιφγσ δηεξκελεία δελ επεξέαζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.  

Σξνπνπνίεζε ΓΙΠ 19: Κεηαβνιή, πεξηθνπή ή δηαθαλνληζκόο πξνγξάκκαηνο 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

Νη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ επηθαηξνπνηεκέλεο αλαινγηζηηθέο 

παξαδνρέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο θαη ηνπ θαζαξνχ ηφθνπ γηα 

ην ππφινηπν ηεο εηήζηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο, κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο κεηαβνιήο, πεξηθνπήο 

ή ελφο δηαθαλνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ 

επίζεο πψο επεξεάδεηαη ε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ απφ ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο κεηαβνιήο, πεξηθνπήο ή ελφο δηαθαλνληζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 19 δελ επεξέαζε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.  

 

Θχθινο εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΞΣΑ 2015 -2017:  

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» θαη ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππό 

θνηλό έιεγρν» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 3 δηεπθξηλίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά ηνλ έιεγρν κηαο 

επηρείξεζεο πνπ απνηειεί θνηλή επηρείξεζε, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα επηκεηξά εθ λένπ ηε ζπκκεηνρή 

πνπ πξνεγνπκέλσο θαηείρε ζηελ επηρείξεζε απηή. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 11 δηεπθξηλίδνπλ φηη 

φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά απφ θνηλνχ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί θνηλή 

επηρείξεζε, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ επηκεηξά εθ λένπ ηε ζπκκεηνρή πνπ πξνεγνπκέλσο θαηείρε 

ζηελ επηρείξεζε απηή. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ επεξέαζαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. 

Σξνπνπνίεζε ΓΙΠ 12 «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη νη θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ πιεξσκψλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα πνπ ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη αλάινγα κε 
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ην πνχ έρνπλ αλαγλσξηζηεί νη ζπλαιιαγέο ή ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα 

δηαλεκεηέα θέξδε. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ επεξέαζαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. 

Σξνπνπνίεζε ΓΙΠ 23 «Θόζηνο δαλεηζκνύ» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ πξνηχπνπ ψζηε, φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη έηνηκν γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ή γηα 

πψιεζε θαη κέξνο δαλείνπ πνπ ιήθζεθε εηδηθά γηα απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν παξακέλεη σο 

αλνηθηφ ππφινηπν θαηά ηε ζηηγκή εθείλε, ην θφζηνο δαλεηζκνχ απηφ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα 

θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ γεληθφ δαλεηζκφ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ επεξέαζαλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. 

Λέα Πξόηππα πνπ δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή 

Πηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα λέα Ξξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή 

ζηελ θιεηφκελε ινγηζηηθή πεξίνδν θαη ε Δηαηξία δελ ηα έρεη πηνζεηήζεη αθφκε: 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ζην ΓΙΠ 28 

«Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ πψιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο 

επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνχο ηνπ εηαηξείαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ. Νη ηξνπνπνηήζεηο αληηκεησπίδνπλ 

κηα αλαγλσξηζκέλε αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 10 θαη εθείλσλ ηνπ ΓΙΞ 28 σο πξνο 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πψιεζεο ή ηεο εηζθνξάο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ επελδπηή 

θαη ηεο ζπγγελνχο ηνπ εηαηξείαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ.  

Ζ θχξηα ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη φηη έλα πιήξεο θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε 

ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή είηε φρη). Έλα κεξηθφ 

θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ 

ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ ηα ζηνηρεία απηά ζηεγάδνληαη ζε ζπγαηξηθή.  

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΠΓΙΞ) αλέβαιε επ’ αφξηζηνλ 

ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, αλακέλνληαο ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ηνπ γηα 

ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.  

Δλλνηνινγηθό πιαίζην Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  
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Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

ζηηο 29 Καξηίνπ 2018. Ρν ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαζνξίδεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ελλνηψλ γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Νη έλλνηεο απηέο ζπκβάιινπλ ζηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ, ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ ζπληαθηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεπψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ ππνζηήξημε 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα πξφηππα. Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε επίζεο 

έλα ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν «Ρξνπνπνηήζεηο ζηηο παξαπνκπέο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ», ην νπνίν 

θαζνξίδεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ πνπ επεξεάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη 

αλαθνξέο ζην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην. Πηφρνο ηνπ εγγξάθνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 

κεηάβαζεο ζην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ΓΞΣΑ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ πηνζεηνχλ ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα λα αλαπηχμνπλ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο φηαλ θαλέλα πξφηππν ΓΞΣΑ δελ θάλεη 

αλαθνξά. Γηα ηνπο ζπληάθηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο βάζεη ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πιαηζίνπ, ην λέν πιαίζην ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2020. Γελ πξνβιέπεηαη θάπνηα επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. 

Σξνπνπνίεζε ΓΠΥΑ 3: πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ 

Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ κηαο Δπηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζδηνξίδεη εάλ έρεη απνθηήζεη κηα 

επηρείξεζε ή κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα ζπλελψζεηο 

επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε εκεξνκελία απφθηεζεο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξψηε εηήζηα ινγηζηηθή 

πεξίνδν πνπ αξρίδεη ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020 θαη γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ ή κεηά ηελ έλαξμε απηήο ηεο πεξηφδνπ, ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Νη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρνπλ 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.  

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» θαη ζην ΓΙΠ 8 

«Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ιάζε» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2020, ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ νξηζκφ 

ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί. Ν λένο νξηζκφο αλαθέξεη 

πσο «πιεξνθφξεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή εθφζνλ, φηαλ παξαιείπεηαη, απνθξχπηεηαη ή είλαη 

αλαθξηβήο, εχινγα αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο ησλ θχξησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ, πνπ ιακβάλνπλ κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ 

νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα».  

Δπηπιένλ, βειηηψζεθαλ νη επεμεγήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο. Νη 

ηξνπνπνηήζεηο δηαζθαιίδνπλ φηη ν νξηζκφο ηεο ζεκαληηθφηεηαο είλαη ζπλεπήο ζε φια ηα πξφηππα ησλ 

ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθηηκάηαη φηη δελ 

ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. 

 

2.3 Θαηαζηαηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα (Θ.Λ. 

4308/2014) θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Νη παξαπάλσ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

είλαη βαζηζκέλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

θνξνινγηθή λνκνζεζία, επί ησλ νπνίσλ έρνπλ δηελεξγεζεί φιεο νη θαηάιιειεο  εγγξαθέο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. 

 

2.4 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Νη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ. Θπγαηξηθέο εηαηξείεο είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο, 

ειέγρεη, άκεζα ή έκκεζα, ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπο πνιηηηθή. Ζ Δηαηξεία απνθηά θαη αζθεί 

ηνλ έιεγρν κέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. 

 Ζ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο ΞΔΡ ΠΗΡ ΑΔΒΔ είλαη νη εμήο: 

 

  31/12/2019 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 31/12/2018 

ΞΔΡ ΑΚΑΕΝΛ AE 39.803,00 97,50% 39.803,00 

PETSMART IKE 4.900,00 98% 4.900,00 

PET LEADER IKE 2.940,00 98% 2.940,00 

ύλνιν  47.643,00   47.643,00 

 

Ιφγσ ηνπ φηη ε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηξηθήο  είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (<0,5%) ε επίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ζπγαηξηθψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο είλαη ακειεηέα. Γη’ απηφ ηνλ ιφγσ δελ 
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ζπληάρζεθαλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 
2.5 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

α. πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην ηνπηθφ λφκηζκα κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηξερνπζψλ ηζνηηκηψλ πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ παξαπάλσ ζπλαιιαγψλ 

θαζψο θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

 

2.6 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο εκθαλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο, κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, 

εθηφο απφ ηελ θαηεγνξία ησλ νηθνπέδσλ φπνπ απεηθνλίδεηαη ην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο. Νη 

απνζβέζεηο απνηηκψληαη κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζηκεο δσήο ησλ 

παγίσλ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΣΖ 

Θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο         40 έηε 
Κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο  12-20 έηε 

Έπηπια    10 -15 έηε 
Κέζα κεηαθνξάο θνξηίσλ  12-20 έηε 
Κέζα κεηαθνξά ΗΣ     10 έηε 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζηηθά  5 έηε 
Ινηπά πάγηα ζηνηρεία  10 έηε 

 

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε 

θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο 

(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα. 

Θαηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή 
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ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  

 

Όηαλ ηα απνζπξφκελα ή πσινχκελα ελζψκαηα πάγηα έρνπλ απνηηκεζεί ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην 

ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε, 

κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ. 

 

2.7 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(α) Γηθαηώκαηα θαη άδεηεο 

«Ρα δηθαηψκαηα θαη άδεηεο» έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δσήο θαη παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο κείνλ 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Ζ απφζβεζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν γηα λα 

θαηαλείκεη ην θφζηνο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο, ε νπνία ζπλήζσο θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 4 θαη 10 εηψλ. 

Γελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

(β) Ινγηζκηθό 

Ρν θφζηνο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο. Ρν θφζηνο ησλ αδεηψλ γηα 

ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ θεθαιαηνπνηείηαη κε βάζε ην θφζηνο απφθηεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ έσο φηνπ λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. Ρα θφζηε απηά απνζβέλνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο (5 ρξφληα) κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο. 

 

2.8 Απνκείσζε αμίαο παγίσλ 

Πε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο επαλεμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξίδεη αλ ηπρφλ ηα πάγηα απηά έρνπλ ππνζηεί απαμίσζε. 

Ιφγνο απαμίσζεο ζπληξέρεη φηαλ ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ παγίνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο 

εχινγεο αμίαο, κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπο. 

 

 

 



 

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 01.01.2019 – 31.12.2019  (Όια ηα πνζά ζε €) 

  

 

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

                                                  39 | Σ ε λ ί δ α   

 

2.9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  

Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα 

άιιε επηρείξεζε. 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο:  

Α) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ 

Β) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απνζβεζκέλν θφζηνο 

Γ) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζνδεκάησλ ρσξίο αλαθχθισζε ζσξεπηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ θαηά ηελ απναλαγλψξηζε 

(ζπκκεηνρηθά κέζα) 

Ζ εηαηξεία επέιεμε λα ηαμηλνκήζεη ηηο εηζεγκέλεο κεηνρέο εζσηεξηθνχ ζηελ θαηεγνξία 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ   

Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε 

αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο 

ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε εηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε. 
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2.10 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

Νη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, κεηνχκελν κε ηπρφλ 

απαμίσζεο ηεο αμίαο ησλ. 

 

2.11 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ ηηκή θηήζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ 

θφζηνπο. Θφζηνο δαλεηζκνχ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. 

 

2.12 Απαηηήζεηο από πειάηεο 

Νη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη αλάγθε γηα  

πξνεμφθιεζή ηνπο ζηελ παξνχζα αμία. Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ 

ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ 

νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζην 

απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο.  

Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9 πνπ εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζηεξίδεηαη επί 

ελφο κνληέινπ αλακελφκελσλ δεκηψλ. Ρν κνληέιν απηφ, νκαδνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

βαζκνινγία πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θάζε πειάηε (credit rating), ζπλδέεη ηε βαζκνινγία κε ηελ 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο (probability of default) θαη ππνινγίδεη ηηο αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο. 

Ζ εηαηξεία εθάξκνζε ην κνληέιν θαη δελ δηαπίζηψζεθε αλάγθε πεξαηηέξσ απνκείσζεο. 

 

2.13 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ  κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία ε 

νπνία ηαπηίδεηαη θαη κε ηελ εχινγή αμία. Νη ππνρξεψζεηο απεηθνλίδνληαη κε ηα ινγηζηηθά ηνπο 

ππφινηπα γηαηί δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνεμφθιεζε ηνπο ζηελ παξνχζα αμία ιφγσ ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα ηνπο. 
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2.14 Γάλεηα Σξαπεδώλ 

Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ αμία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο.  

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε µε ηα ζπλαθζέληα 

δάλεηα ηζνδπλακνχλ µε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο 

απηέο. 

Νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξνρήο (πιελ ησλ εμφδσλ απφθηεζεο) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο 

αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ δαλείσλ. 

 

2.15 Φνξνινγία 

Ζ δαπάλε ηνπ θφξνπ είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο πιεξσηένπ θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Ν 

θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο κε ηνλ εθάζηνηε 

ηζρχνληα ζπληειεζηή. Αλαβαιιφκελε θνξνινγία είλαη ν θφξνο πνπ νθείιεηαη ή απαηηείηαη ιφγσ 

ρξνληθήο δηαθνξάο ζηελ θνξνινγία εζφδσλ ή θνξνινγηθή αλαγλψξηζε εμφδσλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη 

ζην πνζνζηφ ζηελ αμία πνπ αλακέλεηαη λα αλαθχςεη κειινληηθά. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ ηελ πεξίνδν 

πνπ ζα ξεπζηνπνηεζεί ή ζα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία επηβαξχλεη ή 

σθειεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, εθηφο ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ αθνξά πνζά πνπ 

επεξεάδνπλ απεπζείαο ηελ θαζαξή ζέζε. Νη αμίεο ππνινγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ εθάζηνηε 

Ηζνινγηζκνχ θαη αλαζεσξνχληαη αλαιφγσο. 

 

2.16 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

Ν Διιεληθφο εκπνξηθφο λφκνο θαζνξίδεη ζηηο εηαηξείεο λα δηαλέκεη κέξηζκα 35% ησλ θεξδψλ κεηά 

θφξσλ θαη κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Κέξηζκα κηθξφηεξν ηνπ 35% ησλ θεξδψλ 

κεηά θφξσλ θαη ζρεκαηηδφκελνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ κπνξεί λα απνθαζηζζεί κε απμεκέλε 

απαξηία θαη πιεηνςεθία.  
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2.17 Παξνρέο θαηά ηελ ζπληαμηνδόηεζε πξνζσπηθνύ 

Πχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δξγαηηθή Λνκνζεζία ε Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε κε ηε ζπληαμηνδφηεζε 

νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ λα θαηαβάιεη ζ’ απηφ ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή παξνρή. Ζ 

ρξεκαηηθή απηή παξνρή νθείιεηαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ην πνζφ πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κε παξακέηξνπο: 

 

 

 

Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο απφ ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο αλαινγηζηέο ε 

εθηηκνχκελε θαηά ηελ 31/12/2019 ππνρξέσζε έρεη ινγηζηηθά απνηππσζεί θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. πνρξέσζε πνπ αθνξά πξνεγνχκελεο ρξήζεηο έρεη δηαρσξηζηεί θαη 

επεξεάζεη απ’ επζείαο ηα ίδηα θεθάιαηα, ελψ ππνρξέσζε πνπ αθνξά ηελ ρξήζε επηβάξπλε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  

 

2.18 Πξνβιέςεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

 

2.19 Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα 

 
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. 

 

2.20 Κηζζώζεηο  

Κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή 

ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

(θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  
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Κηζζψζεηο παγίσλ πνπ ε Δηαηξεία δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε 

ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο 

παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην 

ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ρα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη 

ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο. 

 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Ρν ζχλνιν ησλ κηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο 

είλαη ιεηηνπξγηθέο. 

 

2.21 Θύθινο εξγαζηώλ 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ινγηζηηθνπνηείηαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ θαη αληηπξνζσπεχεη  έζνδα απφ 

πσιήζεηο  εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία απνκεηψλνληαη κε ηηο εθπηψζεηο  πξνο ηνπο 

πειάηεο. Ζ εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί θαηά θχξην ιφγσ ιηαληθέο πσιήζεηο. 

 
3. ΘΗΛΓΤΛΟΗ 

3.1 πλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο 

Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο. 

Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο επεηδή νη πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο ζε μέλν 

λφκηζκα γίλνληαη είηε κεηξεηνίο ή είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. 
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3.2 Θίλδπλνο Δπηηνθίνπ 

Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο λα αιιάμεη ε αμία κηαο επέλδπζεο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζην 

επίπεδν ησλ επηηνθίσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ 

θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο, αιιά επεηδή ε εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο απφ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθφο επηηνθηαθφο θίλδπλνο. 

 

3.3.Πηζησηηθόο Θίλδπλνο 

Ξηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο απψιεηαο κηαο ρξεκαηηθήο ακνηβήο, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα απνπιεξψζεη έλα δάλεην ή λα εθπιεξψζεη κία ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζή ηνπ. Γηα κία επηρείξεζε ν πηζησηηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη λα 

κελ εηζπξάμεη έγθαηξα ηηο απαηηήζεηο ηεο ή, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, λα κελ ηηο εηζπξάμεη πνηέ.  

Ζ έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αθνξά θπξίσο απαηηήζεηο απφ πειάηεο. Νη ιηαληθέο 

πσιήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηνηο κεηξεηνίο κέζσ ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ, ελψ 

αλαθνξηθά κε ηηο ρνλδξηθέο πσιήζεηο ε εηαηξεία κε βάζε ηηο Δζσηεξηθέο αξρέο ιεηηνπξγία ηεο, 

ρνξεγεί πίζησζε εμεηάδνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ. Ππλεπψο ε 

εηαηξεία δελ παξνπζηάδεη ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

3.4 Θίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ε αβεβαηφηεηα έγθαηξεο ξεπζηνπνίεζεο κίαο επέλδπζεο φηαλ δελ κπνξεί 

λα πσιεζεί αξθεηά γξήγνξα γηα λα απνηξέςεη ή λα κεηξηάζεη κία απψιεηα θεθαιαίνπ.  

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη πςειή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη πςειφ δείθηε ξεπζηφηεηαο. Ζ γεληθή 

ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα. Όζνλ αθνξά ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, εγθεθξηκέλσλ 

ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαη απζηεξήο παξαθνινχζεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε. 

Κέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία δηαζθαιίδεη επαξθή πηζησηηθά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο, κε επλντθνχο φξνπο 

απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν απηφ.  

 



 

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 01.01.2019 – 31.12.2019  (Όια ηα πνζά ζε €) 

  

 

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

                                                  45 | Σ ε λ ί δ α   

 

3.5 Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιόγσ Παλδεκίαο Covid-19. 

Ζ παλδεκία   ιφγσ ηνπ πηνχ Covid-19 πνπ πξνέθπςε ζηηο αξρέο ηνπ 2020 δεκηνχξγεζε δπζκελείο 

ζπλζήθεο ζηελ παγθφζκηα θαη ζηελ Διιεληθή  νηθνλνκία. Ζ εηαηξεία εμαηηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

,παξακέλεη πξνο ην παξψλ ζηαζεξή παξά ην γεληθφηεξν θιίκα νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηαπηφρξνλα 

πξνζπαζεί λα δηαηεξεί ηελ ειαζηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ ηεο. 

 

3.6 Θίλδπλνο αιιαγήο θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ 

Ζ εηαηξεία δξα κέζα ζην πιαίζην πνπ νξίδεη ε Λνκνζεζία θαη ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

3.7 Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία 

Ν θιάδνο ησλ pet shop είλαη αλαπηπζζφκελνο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθηφο super 

market αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. Ζ εηαηξεία ΞΔΡ ΠΗΡ είλαη market leader 

ζηνλ θιάδν ηεο θαη δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 

 

3.8 Θίλδπλνο ηηκήο 

Ζ εηαηξεία αληηκεησπίδεη  θίλδπλν απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Ζ 

Δηαηξεία δηακνξθψλεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κε βάζε ηηο ηηκέο πξνκήζεηαο θαη ζπλζήθεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

 

3.9 Θίλδπλνο απαμίσζεο απνζεκάησλ 

Ζ εηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ησλ θίλδπλν απαμίσζεο ησλ 

απνζεκάησλ ηεο ιφγσ θαθήο ζπληήξεζεο/ θχιαμεο ή ηερλνινγηθήο ή άιιεο κεηαβνιήο. 

Ζ εηαηξεία έρεη αζθαιηδφκελν ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ηεο γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ 

θίλδπλν θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή απφ ζπλαθή αίηηα. 

Ζ πςειή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν απαμίσζεο ησλ απνζεκάησλ. 
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4.ΖΚΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΛ ΔΣΖΗΧΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΘΑΣΑΣΑΔΧΛ 

ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ 

4.1   Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  
 

Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ παγίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 01/01-31/12/2019 έρεη σο εμήο: 

Οηθόπεδα Θηίξηα

Κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο Κεηαθνξηθά κέζα

Έπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν

Kόζηνο

Τπόινηπν 01.01.2019 1.835.720,00 7.544.086,03 113.617,67 327.772,00 3.491.556,43 13.312.752,13

Αγνξέο 0,00 130.001,43 11.800,00 13.000,00 296.336,33 451.137,76

Ξσιήζεηο/δηαγξαθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τπόινηπν 31.12.2019 1.835.720,00 7.674.087,46 125.417,67 340.772,00 3.787.892,76 13.763.889,89

Απνζβέζεηο

Τπόινηπν 01.01.2019 0,00 2.349.970,44 14.096,17 47.567,92 651.186,33 3.062.820,86

Απνζβέζεηο  πεξηφδνπ 0,00 153.746,33 7.964,82 28.168,38 365.140,59 555.020,12

Ξσιήζεηο/δηαγξαθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τπόινηπν 31.12.2019 0,00 2.503.716,77 22.060,99 75.736,30 1.016.326,92 3.617.840,98

Αλαπόζβεζηε αμία 1.835.720,00 5.170.370,69 103.356,68 265.035,70 2.771.565,84 10.146.048,91  

Δπί ησλ αθηλήησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαηαη θαλέλα εκπξάγκαην βάξνο. 

Γελ πθίζηαληαη δεζκεχζεηο γηα αγνξά παγίσλ απφ ηελ εηαηξεία. 

4.2   Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξείαο.  

Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ παγίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 01/01-31/12/2019 έρεη σο εμήο: 
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Άπια 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Κόστος

Υπόλοιπο 01.01.2019 115.441,77

Αγορζσ 26.221,00

Πωλήςεισ/ Διαγραφζσ 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019 141.662,77

Αποσβέσεις 

Υπόλοιπο 01.01.2019 60.736,49

Αποςβζςεισ περιόδου 16.610,78

Πωλήςεισ /Διαγραφζσ 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019 77.347,27

Αναπόσβεστη αξία 64.315,50  

4.3   πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  
 

Νη ζπκκεηνρέο απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεσο κείνλ απνκεηψζεηο: 
 
      

  31/12/2019 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 31/12/2018 

ΞΔΡ ΑΚΑΕΝΛ AE 868.500,00 97,50% 868.500,00 

Απνκείσζε ΞΔΡ ΑΚΑΕΝΛ AE -828.697,00   -828.697,00 

PETSMART IKE 4.900,00 98% 4.900,00 

PET LEADER IKE 2.940,00 98% 2.940,00 

ύλνιν  47.643,00   47.643,00 

 

Πηηο 05/9/2018, ε ΞΔΡ ΠΗΡ Α.Δ.Β.Δ. αγφξαζε ην 98% ηεο Pet Smart θαη PET leader IKE.   
 

Ιφγσ ηνπ φηη ε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηξηθήο  είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (<0,5%) ε επίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ζπγαηξηθψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο είλαη ακειεηέα. Γη’ απηφ ηνλ ιφγσ δελ 

ζπληάρζεθαλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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4.4   Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο  απαηηήζεηο 

Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Γ.E.H 19,53 19,53 

ΔΛΝΗΘΗΥΛ 388.229,79 359.699,29 

ΙΝΗΞΔΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ 1.253,08 1.257,08 

ύλνιν 389.502,40 360.975,90 

4.5  Απνζέκαηα 
 

Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

Απνζέκαηα 31/12/2019 31/12/2018 

Δκπνξεχκαηα  5.091.476,50 4.259.349,96 

Δίδε ζπζθεπαζίαο 4.164,51 3.502,14 

ύλνιν 5.095.641,01 4.262.852,10 

 

Δπί ησλ απνζεκάησλ δελ πθίζηαληαη βάξε γηα εμαζθαιίζεηο ή εγγπήζεηο. Γελ πθίζηαληαη δεζκεχζεηο 

γηα αγνξά απνζεκάησλ. 

 

4.6 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο  

Νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

  31/12/2019 31/12/2018 
Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 2.617.675,50 1.828.437,21 
Κείνλ: Απνκεηψζεηο  -1.601.630,19 -1.601.630,19 

πλνιηθέο Δκπνξηθέο 
Απαηηήζεηο 

1.016.045,31 226.807,02 
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4.7   Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Διιεληθφ Γεκφζην 1.431.842,69 1.308.935,37 
Ξηζησηηθέο θάξηεο 125.541,88 103.291,55 
Ξξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ  0,00 544.853,79 

Ινηπνί ρξεψζηεο 75.824,15 158.039,30 
Έμνδα επφκελεο ρξήζεο 
πξνπιεξσζέληα 2.083,34 2.083,34 

ύλνιν 1.635.292,06 2.117.203,35 

      

4.8   Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκεκέλα ζηελ Δύινγε Αμία 

Ρν θνλδχιη αλαιχεηαη σο εμήο: 

  
Κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην εζσηεξηθνύ 

Τπόινηπν έλαξμεο 01.01.2019 1.365,80 

Αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 0,00 

Ξσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 0,00 
Θέξδε/(Εεκηέο) απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 1.247,60 

Τπόινηπν ιήμεο 31.12.2019 2.613,40 

    

 

Νη κεηνρέο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην απνηηκψληαη κε βάζε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηφο ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 
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4.9   Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Σακεηαθά 
Γηαζέζηκα θαη 

Ηζνδύλακα  

31/12/2019 31/12/2018 

Ρακείν 947.472,89 540.917,21 

Θαηαζέζεηο ζε 

ηξάπεδεο 
3.805.987,88 6.136.417,87 

ύλνιν 4.753.460,77 6.677.335,08 

 

4.10   Ινγαξηαζκνί Ηδίσλ θεθαιαίσλ 

4.10.1  Κεηνρηθό θεθάιαην 

Ρν θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 36.500 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 

29,35 ε θάζε κία θαη αλέξρεηαη ζε € 1.071.275,00. 

  
Αξηζκόο 
κεηνρώλ  

Ολνκαζηηθή 
Αμία  

Θαηαβεβιεκέλν 
θεθάιαην 

Τπόινηπν 01.01.2019 36.500,00 29,35 1.071.275,00 

Mεηαβνιέο  πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2019 36.500,00 29,35 1.071.275,00 

        

 

4.10.2   Ινηπά απνζεκαηηθά 

Ρν θνλδχιη ινηπά απνζεκαηηθά αλαιχεηαη σο εμήο: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ θ. λ. 
2190/1920. 878.816,41 721.552,47 

Αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ εηδηθψλ 
δηαηάμεσλ λφκνπ ρξήζεο 2003-2004 304.000,00 304.000,00 
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Δηδηθφ αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ 50.968,62 50.968,62 

  1.233.785,03 

           

1.076.521,09 

      

4.11 Καθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο 

Νη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

   31/12/2019 31/12/2018 

Γάλεηα Ρξαπεδψλ  162.297,58 3.090.052,89 

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 
πιεξσηένο ζηελ επφκελε ρξήζε  0,00 1.327.317,75 

ύλνιν 162.297,58 4.417.370,64 

      

 

Δπηπιένλ, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη πεξαηηέξσ, ν καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο. 

 

Σξάπεδα 
Τπόινηπν 

31.12.2019 
Τπόινηπν 

31.12.2018 

ΞΔΗΟΑΗΥΠ -3093          74.797,58 1.564.003,40 

EUROBANK -1578          87.500,00 937.500,00 

EΘΛΗΘΖ -1357     0,00 914.946,41 

EΘΛΗΘΖ -9832        0,00 1.000.920,83 

ύλνιν 162.297,58 4.417.370,64 

 

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο γηα ηα παξαπάλσ δάλεηα επί ησλ παγίσλ ή απνζεκάησλ 

ηεο εηαηξείαο. 

 

4.12 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθή 

αλαινγηζηηθή κειέηε, ζχκθσλα κε ην IAS 19. 
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Πχκθσλα κε ηελ ειιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε  

απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο, αλάινγα κε ηηο απνδνρέο, ηε δηάξθεηα ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν 

απνρψξεζεο ηνπο. Απνρψξεζε ιφγσ παξαίηεζεο δελ είλαη αηηία απνδεκίσζεο.  

Ρα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο  θαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

   31/12/2019 31/12/2018 

Παξνύζα Αμία Τπνρξέσζεο 
Θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζηελ αξρή ηεο 
ρξήζεο 488.684,85 451.389,85 

Ρξέρνλ Θφζηνο πεξεζίαο 90.230,62 129.572,15 
Σξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν 9.046.19 8.358,40 
Ξαξνρέο Ξιεξσζείζεο -39.927,36 -46.179,,50 

Αλαινγηζηηθφ (πιεφλαζκα)/ έιιεηκκα 
 

-54.456,05 

Παξνύζα Αμία Τπνρξέσζεο 

Θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζην ηέινο ηεο 
ρξήζεο 548.034,29 488.684,85 

      

 

4.13 Δκπνξηθέο Τπνρξεώζεηο 

Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ξξνκεζεπηέο  1.648.200,37 1.431.805,36 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 331.041,59 260.029,84 

πλνιηθέο Δκπνξηθέο 
Τπνρξεώζεηο 

1.979.241,96 1.691.835,20 

 

4.14 Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 

Ρα βξαρππξφζεζκα δάλεηα αθνξνχλ ζε δάλεηα ηξαπεδψλ. 

 

Γάλεηα Σξαπεδώλ   31/12/2019 31/12/2018 

Δζληθή  158.411,28 69.083,89 

Ξεηξαηψο 0,06 0,06 
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Alpha bank  0,00 239.824,62 

ύλνιν 158.411,28 308.908,57 

      

 

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο γηα ηα παξαπάλσ δάλεηα επί ησλ παγίσλ ή απνζεκάησλ 

ηεο εηαηξείαο. 

 

4.15 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο 

Ρν θνλδχιη ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

   31/12/2019 31/12/2018 

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 476.805,30 468.501,45 

Φφξνη ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 31.467,60 22.224,04 

Φφξνη ηέιε ακνηβψλ ηξίησλ  2.669,14 1.989,68 

Ινηπνί Φφξνη Ρέιε 4.386,90 10.270,66 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 1.274.758,70 1.403.633,70 

ύλνιν 1.790.087,63 1.906.619,53 

      

 

4.16 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Ρν θνλδχιη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

   31/12/2019 31/12/2018 

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 68.750,04 70.881,53 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 384.867,73 25.399,55 

Ξηζησηέο Γηάθνξνη 29.805,37 301.694,72 

Ίδξπκα θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ  411.426,43 398.717,90 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα πιεξσηέα 4.712,96 16.760,90 

  899.562,53 813.454,60 

      

 
ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΟΤ ΔΗΟΓΖΚΑΣΟ 
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4.17   Θύθινο Δξγαζηώλ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πεξηγξαθή 
01/01/2019 

-31/12/2019 

01/01/2018 

-31/12/2018 

Ξσιήζεηο 
εκπνξεπκάησλ 

38.165.612,98 35.005.016,58 

Ξσιήζεηο πεξεζηψλ  392.120,95 380.315,77 

ύλνιν 38.557.733,93 35.385.332,35 

 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ, θαζαξά απφ θφξνπο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. 

 
4.18   Θόζηνο πσιεζέλησλ – Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο - Έμνδα δηάζεζεο 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ έρεη σο εμήο: 

  Πεξηγξαθή 
01/01/2019 

-31/12/2019 

01/01/2018 

-31/12/2018 

  Αξρηθφ απφζεκα 4.263.349,96 4.532.887,54 

Πιένλ  Αγνξέο ρξήζεο 20.696.484,43 18.033.255,43 

Κείνλ  Ρειηθφ απφζεκα 5.095.641,01 4.373.349,96 

Πιένλ  Ηδηνπαξαγσγή  -36.507,12 -57.819,05 

Κείνλ  
Απνκείσζε 
απνζεκάησλ 

0,00 -110.000,00 

  ύλνιν 19.827.686,26 18.278.150,77 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο έρεη σο εμήο: 

Πεξηγξαθή 
01/01/2019 

-31/12/2019 
01/01/2018 

-31/12/2018 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 8.055.011,06 7.198.612,61 
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 150.716,02 142.093,32 
Ξαξνρέο ηξίησλ 3.863.821,27 3.305.766,09 

Φφξνη – Ρέιε 153.791,32 155.732,79 
Γηάθνξα έμνδα 718.609,94 801.652,47 
Θφζηνο ππεξεζίαο  -Αλαινγηζηηθε κειέηε 99.276,81 129.572,15 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 575.204,28 532.939,24 

ύλνιν 13.616.430,70 12.266.368,67 
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Απεηθόληζε  ζηνλ πίλαθα ζπλνιηθνύ 
εηζνδήκαηνο 

    

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 3.676.436,29 3.283.438,40 
Έμνδα δηάζεζεο 9.939.994,41 8.982.930,27 

ύλνιν 13.616.430,70 12.266.368,67 

      

 

 

 

 

 

Νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

  

01/01/2019 
-31/12/2019 

01/01/2018 
-31/12/2018 

Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 5.953.605,49 5.257.176,07 

Ακνηβέο εκεξνκηζζίσλ  423.186.52 438.802,26 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έκκηζζνπ 
πξνζσπηθνχ  1.485.586,35 1.330.375,68 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εκεξνκηζζίσλ  103.875,10 110.181,40 

Ινηπέο παξνρέο 88.757,60 62.077,20 

ύλνιν 8.055.011,06 7.198.612,61 

 

4.19   Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 
 

Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο έρεη σο εμήο: 

Πεξηγξαθή 
01/01/2019- 
31/12/2019 

01/01/2018- 
31/12/2018 

Δπηδνηήζεηο ΝΑΔΓ 76.142,20 152.632,42 

Έζνδα παξεπφκελσλ 
αζρνιηψλ 

178.427,07 16.889,32 

ύλνιν 254.569,27 169.521,74 

4.20  Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έρεη σο εμήο: 

Πεξηγξαθή 
01/01/2019 

-31/12/2019 

01/01/2018 

-31/12/2018 
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Ρφθνη Ρξαπεδηθψλ δαλείσλ 77.818,50 182.286,08 

Ξξνκήζεηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ  291.241,53 269.424,76 

Ινηπέο πξνκήζεηεο 21.612,22 20.057,85 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ 
έμνδν-Αλαινγηζηηθε κειέηε 

0,00 8.358,40 

ύλνιν 390.672,25 480.127,90 

 

 

 
 
 
 

4.21  Θέξδε/(Εεκηέο) αλά κεηνρή 

 
 
Ρα θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο πξνο ην 

ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Θέξδε πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 3.727.282,57 3.129.388,88 
Κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ζε 
θπθινθνξία 

36.500,00 36.500,00 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή  102,12 85,74 

      

4.22  Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία θαη Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ -1.274.733,18 -1.403.608,18 

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο 14.296,10 9.062,03 

Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ 
Διέγρνπ  0,00 0,00 

ύλνιν -1.260.437,08 -1.394.546,15 
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  31/12/2019 31/12/2018 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο 

Απαηηήζεηο 0,00 0,00 
Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο 
πνρξεψζεηο 1.051.439,69 1.065.735,78 

 ύλνιν -1.051.439,69 -1.065.735,78 

      

 

  31.12.2019 

Τπόινηπν Έλαξμεο 01.01.2019 -1.065.735,78 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο Απνηειεζκάησλ  14.296,10 
Αλαβαιιφκελνο θφξνο Θαζαξήο ζέζεο  0,00 

Τπόινηπν Ιήμεο 31.12.2019 -1.051.439,69 

    

 

Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

  
Τπόινηπν 
Έλαξμεο 

01.01.2019 

Υξεώζεηο/ Υξεώζεηο/ 
Τπόινηπν 

Ιήμεο 

31.12.2019 
Πηζηώζεηο ζηα 

Α/Υ 

Πηζηώζεηο 

ζηα Ίδηα 
Θεθάιαηα 

Δλζψκαηεο/Αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο 
-1.397.416,04 52,24 0,00 -1.397.363,80 

Ξξφβιεςε 
απνδεκίσζεο 

πξνζσπηθνχ ιφγσ 
εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 

122.171,21 14.243,86 0,00 136.415,07 

Σξεφγξαθα 351,50   0,00 351,50 

Απνκείσζεηο 
απαηηήζεσλ  

181.657,55 0,00 0,00 181.657,55 

Απνκείσζεηο 
απνζεκάησλ 

27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 

  -1.065.735,78 14.296,10 0,00 -1.051.439,69 

 

Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Τπόινηπν 

Έλαξμεο 
01.01.2018 

Υξεώζεηο/ 

Πηζηώζεηο 
ζηα Α/Υ 

Υξεώζεηο/ 
Πηζηώζεηο 

ζηα Ίδηα 
Θεθάιαηα 

Τπόινηπν 

Ιήμεο 
31.12.2018 

Δλζψκαηεο/Αζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο -1.383.252,66 -14.163,38 0,00 -1.397.416,04 

Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 112.847,46 22.937,76 -13.614,01 122.171,21 
Σξεφγξαθα 63,85 287,65 0,00 351,50 

Απνκείσζεηο απαηηήζεσλ  181.657,55 0,00 0,00 181.657,55 
Απνκείσζε απνζεκάησλ 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 

  -1.061.183,80 9.062,03 -13.614,01 -1.065.735,78 

 
 
 
Ν ηξέρσλ θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη  ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηζρχνληα 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 24%. 

4.23 Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ 
Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξνηείλεη ζηελ πξνζερή ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε δηάζεζε 

ησλ θαζαξψλ θεξδψλ σο αθνινχζσο: 

Πεξηγξαθή 31/12/2019 

Θέξδε πξνο Γηάζεζε  13.016.648,71 

  

Γηάζεζε Θεξδώλ  

Κεξίζκαηα Ξιεξσηέα  5.000.500,00 

πφινηπν Θεξδψλ εηο λέν 8.016.148,71 

 13.016.648,71 

4.24   Θαηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν 

 

Πηελ θιεηφκελε πεξίνδν θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα πνζνχ επξψ 474.500,00 ηα νπνία αθνξνχλ 

κεξίζκαηα πιεξσηέα ρξήζεο 2018. 
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4.25   Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ θαη θόζηνο κηζζνδνζίαο 
 

Πξνζσπηθό 31/12/2019 31/12/2018 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 580 540 

ύλνιν 580 540 

Ζ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ επηβαξχλζεθε κε ηα εμήο πνζά: 

  

01/01/2019 

-31/12/2019 

01/01/2018 

-31/12/2018 

Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 5.953.605,49 5.257.176,07 

Ακνηβέο εκεξνκηζζίσλ  423.186.52 438.802,26 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνχ  1.485.586,35 1.330.375,68 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εκεξνκηζζίσλ  103.875,10 110.181,40 

Ινηπέο παξνρέο 88.757.60 62.077,20 

ύλνιν 8.055.011,06 7.198.612,61 

 
4.26   πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ ρξήζε 2019 απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

ΠΔΣ ΗΣΤ 
Α.Δ.Β.Δ 

Αγνξέο 
Πσιήζεηο  

εκπνξεπκάησλ  
Δθκίζζσζε  

Ινηπέο 
ππεξεζίεο 

ΞΔΡ ΑΚΑΕΝΛ 

AE 
0,00 822.388,56 1.200,00 0,00 

PET LEADER 
IKE 

0,00 461.591,35 3.000,00 1.000,00 

PETSMART IKE 0,00 0,00 1.200,00 0,00 

ύλνιν  0,00 1.283.979,91 5.400,00 1.000,00 

     

     ΠΔΣ ΗΣΤ 
Α.Δ.Β.Δ 

Απαηηήζεηο  Τπνρξεώζεηο 

  ΞΔΡ ΑΚΑΕΝΛ 
AE 

761.760,80 0,00 

  PET LEADER 
IKE 

104.088,31 0,00 

  PETSMART IKE 1.657,60 0,00 
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ύλνιν  867.506,71 0,00 

  

 

4.27   Δκπξάγκαηα βάξε 

 

Γελ πθίζηαληαη. 
 
4.28   Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

 
Ζ εηαηξεία «ΞΔΡ ΠΗΡ Α.Δ.Β.Δ.» έρεη ππαρζεί ζε έιεγρν Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ λ. 4174/2013 γηα ηελ ρξήζε 2019. Ν έιεγρνο 

απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά 

ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2019. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα 

έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ηηο ρξήζεηο 2014 έσο θαη 2018, νη 

ζρεηηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο. 

 
4.29   Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 
    H παγθφζκηα εμάπισζε  ηνπ COVID -19  ζηηο αξρέο ηνπ 2020 πξνθάιεζε δηαηαξαρέο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Πηηο 11 Καξηίνπ, ν Ξαγθφζκηνο  Νξγαληζκφο  γείαο 

θήξπμε ηνλ  COVID -19 παλδεκία. 

    H εηαηξεία εμαηηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δελ επεξεάζηεθε  απφ ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ 

δεκηνχξγεζε ε παλδεκία ηνπ Covid-19.  

 

    Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ηηο ζειίδεο 30 έσο 61 εγθξίζεθαλ θαηά ηελ 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηελ 01/09/2020 

 
4.30   Ακνηβέο κειώλ Γ  

 
Πχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο δελ ππάξρνπλ ακνηβέο κειψλ Γ.Π. 
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5. ΓΗΑΓΗΘΣΤΑΘΟ ΣΟΠΟ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΖ ΥΡΖΚΑΣΟΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ 

 
Κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε, δηαξθή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ, ε oη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΞΔΡ ΠΗΡ Α.Δ.Β.Δ. ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα πνπ 

δηαηεξεί ε εηαηξεία ζην INTERNET:  www.petcity.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αζήλα, 07/09/2020 
 

 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
ΘΑΗ Ο ΓΗΔΤΘΤΛΧΛ 

ΤΚΒΟΤΙΟ 

Ζ ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΟΤ Γ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ     
ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 
  ΚΑΛΣΕΟΤΡΑΛΑΘΖ ΚΑΛΣΕΟΤΡΑΛΑΘΖ ΘΑΙΤΚΛΗΟ 

ΚΑΛΣΕΟΤΡΑΛΖ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΧΑΛΛΖ 

http://www.petcity.gr/
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