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I. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2020-31.12.2020.
Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι
Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση
2020. Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας «FORUM EKΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης
οικονομικής χρήσης, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία
ισολογισμού, περιγραφή της προβλεπόμενης εξέλιξης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, πληροφορίες
σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία,
παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ των συνδεδεμένων μερών και
πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο καθώς και σημαντικές συμφωνίες που
ήταν σε ισχύ κατά τη λήξη της κλειόμενης οικονομικής χρήσης.
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ (€).
1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της
θέσης της.
α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.
Η εταιρεία είναι παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερα από 32 χρόνια, η FORUM A.E., με σεβασμό και
αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες και στους πελάτες της, δραστηριοποιείται στο χώρο
διοργάνωσης εκθέσεων και της έκδοσης επαγγελματικών περιοδικών. Σήμερα η FORUM A.E.
διοργανώνει 8 διεθνούς επιπέδου εμπορικές εκθέσεις και εκδίδει 4 Κλαδικά Περιοδικά και έχει
δημιουργήσει και μια αγγλόφωνη ψηφιακή πλατφόρμα.
Ιδρυτής της εταιρείας, ήταν ο κος Νίκος Χουδαλάκης που θεωρείται από πολλούς παράγοντες της
αγοράς ότι έχει γράψει ιστορία στον κλάδο της διοργάνωσης εκθέσεων εφαρμόζοντας το συνδυαστικό
μοντέλο διοργάνωσης εκθέσεων/εκδόσεων.
Από τον Ιούλιο του 2019, η FORUM SA, είναι μέλος του Εκθεσιακού Οργανισμού της Νυρεμβέργης, ο
οποίος συγκαταλέγεται στις 12 μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης εκθέσεων παγκοσμίως. Η
συνεργασία αυτή θα δώσει μία μεγάλη ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη της FORUM αλλά και θα συμβάλει
ώστε η Ελλάδα να αναβαθμιστεί σε ένα κορυφαίο εκθεσιακό hub για τα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη.
H FORUM ΑΕ έχει αναδειχθεί πρωτοπόρος εταιρεία στην Ελλάδα χάρη στη διπλή της δραστηριότητα
που περιλαμβάνει την ταυτόχρονη υποστήριξη κάθε έκθεσης με μια σειρά από κλαδικά περιοδικά, τα
οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών επισκεπτών της έκθεσης.
Η εφαρμογή του μοντέλου αυτού έχει σαν αποτέλεσμα την αμοιβαία προώθηση και των δύο
δραστηριοτήτων προς όφελος τόσο της εταιρείας όσο και – κυρίως – των πελατών της.
Παράλληλα, χάρη στο εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της, η FORUM A.E. γνωρίζει καλά τις
ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κλάδος και είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες
της, τις κατάλληλες λύσεις.
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Από το 2010, η FORUM A.E. αναγνωρίστηκε από την ICAP GROUP A.E. ως μία από τις «STRONGEST
COMPANIES IN GREECE», δηλαδή μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομική της ευρωστία και η
πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή.
Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP, η FORUM κατέχει μερίδιο 23% της αγοράς και βρίσκεται
στην 1η θέση της λίστας των εταιρειών του κλάδου βάσει τζίρου και EBITDA.
Τέλος, η FORUM Α.Ε., σύμφωνα με την έρευνα της ICAP «Business Leaders in Greece» για το 2017,
βρίσκεται στην 431η θέση στη λίστα των 500 επιχειρήσεων με την υψηλότερη κερδοφορία.
Η FORUM AE επίσης είναι μέλος σε σημαντικούς Ελληνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς όπως ο Σ.Ε.Τ.Ε.
(Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ο SCA (Speciality Coffee Association).
Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία που βρίσκονται στη Λ. Βουλιαγμένης 328 στον Άγιο
Δημήτριο. Τα γραφεία αναπτύσσονται σε τρεις ορόφους με συνολικό εμβαδόν 800 τ.μ. τα οποία
ανακαινίστηκαν με τον απαραίτητο υπερσύγχρονο εξοπλισμό.
β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές.
Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στο χώρο
των Εκθέσεων. Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι πραγματοποιήσιμη μέσω της διαρκούς βελτίωσης
των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει καθώς και των οικονομικών της μεγεθών.
Η εταιρεία έχει ως βασική αρχή της, τη στήριξη των συνεργατών της (προμηθευτές, πελάτες,
εργαζόμενοι). Έχει εγκαθιδρύσει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με αυτούς.
Ως βασικές αξίες υιοθετεί την εντιμότητα, την ακεραιότητα και την ηθική. Αξίες που εκτιμούν οι
συνεργάτες της και ως αποτέλεσμα έχουν δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και
αλληλοβοήθειας.
γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία
καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι
πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.
Η εταιρεία τηρεί οργανωμένο σχήμα Διοίκησης με διάκριση σε Οικονομική Διεύθυνση, Εμπορική
Διεύθυνση, Διεύθυνση Εκδόσεων και Επικοινωνίας.
Η Διοίκηση της Εταιρίας στο πλαίσιο της λειτουργικής της δραστηριότητας δίνει έμφαση:
α) Στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
β) Στην επαγγελματική πρόοδο και ανέλιξη των εργαζομένων της.
γ) Στην ύπαρξη δικαιοσύνης και ισότητας μεταξύ των εργαζομένων της και
δ) Στον σεβασμό για τους πελάτες της.
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Η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Οι διαδικασίες εποπτεύονται από
τους κατά περίπτωση προϊστάμενους των τμημάτων της εταιρείας, οι οποίοι αναφέρονται στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και
άυλων περιουσιακών στοιχείων.
δα) Προηγούμενες επιδόσεις
Η έναρξη της χρονιάς ήταν εξαιρετική. Η εταιρεία διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία την έκθεση HORECA
2020. Τον Μάρτιο του 2020 και μετά τις παγκόσμιες εξελίξεις που προέκυψαν από την πανδημία του
COVID-19 και λόγω των Κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό της, η εταιρεία αναγκάστηκε αρχικώς
να αναβάλει την έκθεση Food Expo που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί μεταξύ 7-9
Μαρτίου 2020 και να ορίσει νέα ημερομηνία πραγματοποίησής της στις 16-18 Μαίου 2020. Μετά την
έκδοση νέων Υπουργικών Αποφάσεων που παράτειναν τα μέτρα κατά της διάδοσης του COVID-19 η
εταιρεία αποφάσισε την οριστική ακύρωση της έκθεσης. Εν συνεχεία λόγω της συνεχιζόμενης
παράτασης αναστολών λειτουργίας των εκθέσεων, βάσει Κυβερνητικών Αποφάσεων, αποφασίσθηκε η
ακύρωση και των λοιπών εκθέσεων (COFFEE FESTIVAL 26-28 Σεπτεμβρίου 2020 και ΧΕΝΙΑ 28-30
Νοεμβρίου 2020) που επρόκειτο να διοργανώσει η εταιρεία έως το τέλος του 2020. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα τις καθοδικές οικονομικές επιδόσεις της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε κατά 68,59% και ανήλθε στα 5,394 εκατομμύρια ευρώ
περίπου από 17,176 εκατομμύρια ευρώ περίπου της χρήσης 2019 παρουσιάζοντας σημαντικές απώλειες
της τάξης των 11,782 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.
Κατ επέκταση και τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σημαντικά κατά 87,01% και ανήλθαν κατά την χρήση
2020 στις 584 χιλιάδες ευρώ περίπου από 4,497 εκατομμύρια ευρώ περίπου της προηγούμενης χρήσης
2019, παρουσιάζοντας σημαντικές απώλειες της τάξης των 3,913 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας κατά την χρήση 2020 παρά τις
επιπτώσεις του COVID-19 παρέμειναν θετικά και ανήλθαν σε 663 χιλιάδες ευρώ περίπου παρουσιάζοντας
σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019 κατά 3,913 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Η εταιρία δεν είχε δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις κατά την κλειόμενη χρήση. Έλαβε βάσει των
νομοθετημένων μέτρων που εφαρμόστηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση εντός του 2020 «Επιστρεπτέα
Προκαταβολή» συνολικού ποσού ευρώ 800 χιλιάδων σε τρεις δόσεις.
Η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Υφίστανται υποχρεώσεις οι οποίες έχουν παραταθεί βάσει των νομοθετημένων μέτρων της Ελληνικής
Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID -19
και οι οποίες θα αρχίσουν να αποπληρώνονται το 2021.
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία την χρήση 2020 ανήλθαν σε 944 χιλιάδες ευρώ περίπου έναντι των 993
χιλιάδων ευρώ περίπου της χρήσης 2019, ενώ τα άυλα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 57 χιλιάδες ευρώ
περίπου έναντι 62 χιλιάδων ευρώ περίπου της χρήσης 2019.
Οι επενδύσεις της χρήσης 2020 σε πάγια ανά κατηγορία αφορούν:
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Ενσώματα πάγια:
-

Αγορά Λοιπού Εξοπλισμού αξίας 19 χιλιάδων ευρώ περίπου.

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία:
-

Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων συνολικής αξίας 7 χιλιάδων ευρώ περίπου.

δβ) «Αλυσίδα αξίας»
Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν
«προστιθέμενη αξία» στον πελάτη, σε σχέση με την αξία που η εταιρεία έλαβε από τους προμηθευτές
της.
2. Κυριότεροι κίνδυνοι.
Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.
Εφοδιαστική αλυσίδα
Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την εγχώρια αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας με τους
προμηθευτές εξασφαλίζει στην εταιρεία ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και
ποιότητα υπηρεσιών. Η εταιρεία, ιδιαίτερα με τους σημαντικούς προμηθευτές, επικυρώνει γραπτώς τις
συμφωνίες συνεργασίας.
Μελλοντικές προοπτικές
Οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες παρά την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID19. Με πολιτική αναζήτησης νέων αγορών και νέων τρόπων πραγματοποίησης των εκθέσεων χωρίς
σημαντική παρουσία επισκεπτών (λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων) και περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών, η εταιρεία πιστεύει ότι με το πέρας της πανδημίας του COVID-19 λόγω του
μαζικού εμβολιασμού του παγκόσμιου πληθυσμού, θα επιτύχει οικονομικά μεγέθη ίσα ή/και μεγαλύτερα
από αυτά της προ COVID 19 περιόδου δηλαδή του προηγούμενου έτους 2019.
Με στόχο να προσφέρει τα μέγιστα δυνατά εμπορικά οφέλη στους εκθέτες της, η εταιρεία δεν σταματά
να καινοτομεί.
Η FOOD EXPO B2B Platform είναι μία νέα digital πλατφόρμα, η οποία έχει σκοπό να φέρει σε επαφή
τους εκθέτες της FOOD EXPO, όχι μόνο με τους hosted buyers οι οποίοι επισκέπτονται την έκθεση
κάθε χρόνο αλλά και με χιλιάδες άλλους σημαντικούς αγοραστές τροφίμων & ποτών από κάθε γωνιά
του πλανήτη, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Στόχος αυτής της πλατφόρμας είναι να δώσει την
δυνατότητα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν ως εκθέτες να αναπτύξουν περαιτέρω τον εξαγωγικό
προσανατολισμό τους και να διευρύνουν το δίκτυο της εμπορικής τους δραστηριότητας σε διεθνές
επίπεδο.
Οι διεθνείς food traders, οι οποίοι εγγράφονται στην πλατφόρμα έχουν την δυνατότητα να δουν
αναλυτικά το προφίλ των εταιριών που συμμετέχουν ως εκθέτες στην FOOD EXPO αλλά και όλη την
γκάμα των προϊόντων τους και να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί τους για να ζητήσουν πληροφορίες,
διευκρινίσεις και φυσικά να μιλήσουν για πιθανή συνεργασία.
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Η FORUM SA προκειμένου να εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή εμπορική αποτελεσματικότητα της
πλατφόρμας έχει πραγματοποιήσει μία στοχευμένη μέσω email marketing campaign στην τεράστια
βάση με επαφές σημαντικών αγοραστών, από αγορές στόχους για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά από
όλο τον κόσμο, που διαθέτει ενώ παράλληλα πραγματοποιεί και εκτεταμένη διεθνή digital καμπάνια για
να προσεγγίσει ακόμα περισσότερους στοχευμένους αγοραστές.
Λοιποί κίνδυνοι
Η εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων:
α) Πιστωτικός κίνδυνος
β) Κίνδυνος ρευστότητας
γ) Κίνδυνος αγοράς
δ) Κεφαλαιακός κίνδυνος
ε) Κίνδυνος Μεταβολής Τιμών
Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της εταιρείας σε κάθε έναν από τους
ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους της εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για
την επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της εταιρείας.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να
εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα
εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της
αγοράς και στις δραστηριότητες της εταιρείας.
Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την
εφαρμογή των διαδικασιών.
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με στόχο την αντιστάθμιση
ανάληψης κινδύνων. Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να
την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων.
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται
κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης
εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι
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πληρωμών. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί η εταιρεία περιλαμβάνει την
εξέταση τραπεζικών πηγών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται
ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και
εισπράξεων.
Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα
με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεών τους και τα
τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Ανάλογα με το ιστορικό του
πελάτη και την ιδιότητα του, η Εταιρεία για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του ζητά, όπου αυτό είναι
δυνατό, εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις.
Η εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της για ζημίες σε σχέση
με τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζημίες απομείωσης
συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των δεδομένων συνθηκών ότι θα πραγματοποιηθούν
αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.

Εγγυήσεις
Η εταιρεία έχει ως πολιτική να μην παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά μόνο και κατ’ εξαίρεση,
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Κίνδυνος ρευστότητας.
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων
ταμειακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα
έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις
αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη της
Εταιρείας.
δ) Κίνδυνος αγοράς.
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο της μείωσης των εκθετών λόγω οικονομικής συγκυρίας. Ο
σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της εταιρείας
στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των
αποδόσεων.
δ) Διαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου.
Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της να
συνεχίσει να υπάρχει ως οικονομική οντότητα και στο μέλλον για να είναι σε θέση να προσφέρει
αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ένα
συγκεκριμένο πλάνο αγοράς ιδίων μετοχών. Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η
Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.
ε) Κίνδυνος Μεταβολής Τιμών
Η εταιρεία αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές των ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Η εταιρεία
διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση τις ανάγκες της αγοράς και τις υποχρεώσεις της.
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3. Θέματα αειφόρους βιωσιμότητας.
Η εταιρεία είναι παροχής υπηρεσιών και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά
της. Πεποίθηση της Διοίκησης της Εταιρείας είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση
όλων και δεσμεύεται για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου, διαδικασίας, συστήματος για την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την μεγιστοποίηση των θετικών
περιβαλλοντικών πλευρών στα πλαίσια της λειτουργίας της (απορρίμματα εκθέσων).
Η εταιρεία δεσμεύεται:
•
•
•
•
•
•

Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να
διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.
Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της.
Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.
Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.
Να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί,
υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους,
τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του
οποίου λειτουργεί.

Το κόστος καθαριότητας με το οποίο επιβαρύνθηκε η εταιρεία για στα πλαίσια των εκθέσεων που
διοργάνωσε το 2020 ανήλθε στο ποσό των ευρώ 63.785,96.
4. Εργασιακά ζητήματα.
Η εταιρεία κατά το 2020 απασχόλησε εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική
της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και
δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στο 2020,
κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας. Επιπρόσθετα στην
εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων.
γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη
προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά
πρώτων βοηθειών (φάρμακα, επιδέσμους κλπ). Η εταιρεία απασχολεί ιατρό εργασίας και «τεχνικό
ασφαλείας» σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Κανένα εργατικό ατύχημα δε συνέβη στο έτος 2020.
δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση
προσόντα και χωρίς διακρίσεις.
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Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με «εξωτερικά» είτε
με «εσωτερικά» σεμινάρια. Ο τρόπος προαγωγών, γίνεται με βάση την αξιολόγηση της Διοίκησης.
ε) Πανδημία COVID-19
Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του COVID-19 και η εξάπλωσή αυτού την αμέσως επόμενη περίοδο,
έχει οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό, σε λήψη προληπτικών μέτρων
αλλά και μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.
Συγκεκριμένα, η λειτουργία της εταιρείας είχε απαγορευτεί με κρατική εντολή από τις 18/03/2020 (ΦΕΚ
Α' 55/11-03-2020) έως και 28/06/2020 (ΦΕΚ Β ́2598/26-06-2020), και οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε
αναστολή συμβάσεων εργασίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 18/03/2020 μέχρι και την
24/05/2020.
Επίσης από 01/09/2020 οι εργαζόμενοι απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και με
μειωμένο ωράριο κατά 50% μέσω του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο οποίο έχει ενταχθεί η επιχείρηση.
Σε συνέχεια των εξελίξεων αναφορικά με τον COVID-19, η Εταιρεία έχει αναπτύξει μια σειρά από
πρωτοβουλίες ευθυγραμμιζόμενες με όλα τα πρωτόκολλα και τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών, με
βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και τη διασφάλιση της επιχειρηματικής
συνέχειας.
Οι προοπτικές για τη χρήση 2020 διαγράφονταν ιδιαίτερα θετικές, κάτι που αντικατοπτριζόταν και στην
πορεία κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Ωστόσο, η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και τα
μέτρα τα οποία λαμβάνονται από όλες τις κυβερνήσεις για την ανάσχεσή της, επηρέασαν αναπόφευκτα
και την Εταιρεία. Πρωταρχικό μέλημά της Διοίκησης της εταιρείας ήταν και είναι η διατήρηση της υγείας
του προσωπικού και των συνεργατών. Η εταιρεία έλαβε δραστικά μέτρα για την προστασία τόσο των
εργαζομένων όσο και των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων γενικότερα, προκειμένου να
προσαρμοστεί, όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, στις νέες, πρωτόγνωρες
συνθήκες στις οποίες διαμορφώθηκαν και οδηγούν την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και όχι
μόνον.
Ειδικότερα, η διοίκηση συνέταξε Εγχειρίδιο Πολιτικής Ποιότητας ISO COVID Shield με το οποίο
δεσμεύεται για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία της εταιρείας, στο
πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19 και για όσο αυτή θα διαρκεί.
5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και
πρόσθετες εξηγήσεις.
Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων
Οικονομικά Αποτελέσματα
31/12/2020 31/12/2019
Πωλήσεις
5.394.480,28 17.176.334,20
EBITDA
663.246,95
4.576.890,23
EBIT
582.939,85
4.496.336,06
Αποτελέσματα Προ Φόρων
584.005,41
4.497.145,97
Αποτελέσματα μετά Φόρων
393.875,15
3.399.250,62
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Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων
31/12/2020 31/12/2019
Σύνολο Ενεργητικού/Σύνολο Υποχρεώσεων
1,42
1,50
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1,46
1,36

EBITDA/Πωλήσεις
EBIT/Πωλήσεις
ΑΠΦ/Πωλήσεις
ΑΜΦ/Πωλήσεις

31/12/2020 31/12/2019
12,29%
26,65%
10,81%
26,18%
10,83%
26,18%
7,30%
19,79%

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).
Η Εταιρεία δεν παρακολουθεί τέτοιου είδους δείκτες.
γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή σχολιασμού
(πρόσθετες εξηγήσεις), πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.
6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.
H οντότητα παρουσιάζει ισχυρή θέση στα υπάρχοντα εκθεσιακά θέματα που έχει στην δραστηριότητά
της. Ωστόσο για το 2021 δεν αναμένεται να υπάρξει επέκταση σε νέα θέματα καθώς δεν έχουν αρθεί οι
περιορισμοί στην κίνηση των ατόμων και των εμπορευμάτων ενώ η εκθεσιακή δραστηριότητα τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δεν έχει ακόμη επανεκκινήσει την ώρα που συντάσσεται η
συγκεκριμένη έκθεση.
Οι προοπτικές της εταιρείας για το 2021 - εφόσον αρθούν τα αναγκαστικά μέτρα απαγόρευσης - είναι
σταθερές.
Ο συνολικός τζίρος της εταιρείας το 2021 αναμένεται βάση του προϋπολογισμού να βρίσκεται στα
επίπεδα της χρήσης των 6,808 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, αυξημένος κατά 1,414 εκατομμύρια ευρώ
περίπου σε σχέση με την χρήση 2020. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι το δεύτερο μισό
του 2021 θα έχουν αρθεί τα αναγκαστικά μέτρα απαγόρευσης των εκθέσεων.
Η εταιρεία παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει όλους αυτούς τους μήνες η πανδημία
του Covid-19, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση
της HORECA 2021. Δυστυχώς, όμως, η έκθεση HORECA 2021, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί 11
με 15 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των εξελίξεων της πανδημίας, τελικά ακυρώθηκε αφού δεν έχουν ακόμη
αρθεί η περιορισμοί στην λειτουργία των εταιρειών διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων.
Έτσι λοιπόν, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καταλληλότερες
συνθήκες για την διεξαγωγή της επόμενης διοργάνωσης, να διατηρηθεί το υψηλό διοργανωτικό και
επισκεπτικό επίπεδο που έχει χαρακτηρίσει την HORECA όλα αυτά τα χρόνια και τέλος να
προστατευτούν οι εκθέτες της από τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε μία ακύρωση της τελευταίας
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στιγμής, αποφασίσθηκε η έγκαιρη ακύρωσή της και μεταφορά της στις ημερομηνίες 11-14 Φεβρουαρίου
2022.
Στόχος θα είναι και πάλι η έκθεση να αποτελέσει την κορυφαία στιγμή για την εγχώρια αγορά και
σημαντικό εφαλτήριο για την ανάκαμψη όλου του κλάδου σφραγίζοντας το ελπιδοφόρο μέλλον της
Φιλοξενίας και της Μαζικής Εστίασης στη χώρα μας.
Επίσης και το 2ο Bio Festival το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί 7-9 Μαΐου 2021, μεταφέρθηκε τον
Μάιο του 2022.
Με στόχο να διασφαλίσει τη μεγάλη επισκεψιμότητα και την εμπορική αποτελεσματικότητα της FOOD
EXPO, η FORUM ΑΕ αποφάσισε να μεταθέσει τη διεξαγωγή της για 29 Μαΐου – 1 Ιούνιου 2021 και να
εγκαινιάσει μία νέα μορφή της έκθεσης τόσο φυσική όσο και με ψηφιακή μορφή.
Έτσι λοιπόν, στην FOOD EXPO 2021 οι εκθέτες και οι επισκέπτες θα έχουν φυσική και digital παρουσία
στην έκθεση, μέσω μίας ολοκληρωμένης custom made πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, η
διοργανώτρια εταιρεία κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες έτσι ώστε για ακόμη μια χρονιά, η
FOOD EXPO 2021 να αποτελέσει την κορυφαία στιγμή για την εγχώρια αγορά τροφίμων και ποτών και
να αναδείξει επίσης το διεθνή χαρακτήρα της.
Το Athens Coffee Festival 2020 που ματαιώθηκε λόγω των εξελίξεων της πανδημίας στη χώρα,
επιστρέφει δυναμικά το 2021. Το σημαντικότερο φεστιβάλ για τον κλάδο του καφέ στην Ελλάδα, θα
πραγματοποιηθεί από τις 25 ως τις 27 Σεπτεμβρίου 2021, σε ένα πλέον ασφαλές περιβάλλον και υπό
συνθήκες που θα επιτρέψουν την επιτυχή διεξαγωγή του και την μεγάλη εμπορική αποτελεσματικότητα
που το έχουν χαρακτηρίσει από την πρώτη κιόλας στιγμή που εισήλθε στα εκθεσιακά δρώμενα της
χώρας μας.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, δυναμικό «παρών» θα δώσουν ως εκθέτες μεγάλες
παραγωγικές και προμηθευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του καφέ, εταιρείες
εξοπλισμού, προμηθευτών ροφημάτων (καφέ, τσάι, energy drinks κλπ), εξειδικευμένα e-shops κ.α., όλα
τα διεθνούς φήμης brands αλλά και ελληνικές εταιρείες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν καταφέρει να
γίνουν και αυτές leader του κλάδου στην χώρα μας.
Το 5ο Athens Coffee Festival θα επιστρέψει με ακόμα πιο πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις και
εξειδικευμένα σεμινάρια, με στόχο να αποτελέσει το κορυφαίο εμπορικό γεγονός και σημείο αναφοράς
για τον κλάδο της Καφεστίασης, να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες και τα στελέχη της καφεστίασης για τις
εξελίξεις σε εξοπλισμό και τεχνολογία αλλά και τους baristas για τις τάσεις και τα trends παγκοσμίως.
Λόγω των εξελίξεων της πανδημίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση ARTOZA
2021, δεν θα μπορέσει τελικά να πραγματοποιηθεί στις εμπορικές και κοινωνικές συνθήκες που όλοι
επιθυμούμε στις ημερομηνίες τις οποίες είχε προγραμματιστεί αρχικά 25-28 Φεβρουαρίου. Έτσι λοιπόν,
η διοργανώτρια εταιρεία FORUM SA, προκειμένου να εξασφαλίσει τις καταλληλότερες συνθήκες για την
διεξαγωγή της επόμενης διοργάνωσης αποφάσισε να μεταθέσει την έκθεση στις ημερομηνίες 13-16
Νοεμβρίου 2021, τις μόνες επόμενες διαθέσιμες ημερομηνίες μέσα στο 2021 συνδιοργανώνοντας
παράλληλα και την έκθεση FOODTECH 2021.
Μπορεί η πραγματοποίηση της XENIA 2020 να μην κατέστη δυνατή, λόγω των εξελίξεων της πανδημίας
που είχαν ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας όλων των εκθέσεων, ωστόσο η
έκθεση θεσμός για τα ξενοδοχεία θα επιστρέψει δριμύτερη 27-29 Νοεμβρίου 2021, με προτάσεις και
ιδέες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής.
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, μέσα σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, τα μεγέθη της Εταιρείας δεν
είναι δυνατόν να διατηρηθούν αμετάβλητα. H παγκόσμια ύφεση που έχει προκληθεί από τον Μάρτιο
του 2020 μέχρι σήμερα ως αποτέλεσμα της νόσου Covid-19 προβλέπεται ότι θα αφήσει το στίγμα της
και στην Εταιρεία.
Κάθε πιθανή επίπτωση στην Χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο
βαθμό, από τις συνεχιζόμενες εξελίξεις, οι οποίες στο σύνολο τους είναι πέρα από τον έλεγχό της.
Η απόφαση των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας
υγείας ειδικότερα τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο του 2020 αν και προσωρινής φύσης, μπορεί να
συνεχιστούν και εντός του 2021 ανάλογα με τις εξελίξεις στην επιδημία του ιού και την προσδοκία
επιτυχίας των εμβολίων.
Κατά συνέπεια, οι οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την επιδημία του COVID-19 δεν μπορούν
να εκτιμηθούν αξιόπιστα και εύλογα επί του παρόντος. Λαμβανομένου υπ’ όψη ότι η Εταιρεία έχει
μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της ανέρχονται 1,171 εκατομμύρια
ευρώ περίπου, ότι τα διαθέσιμά της ανέρχονται σε 2,253 εκατομμύρια ευρώ περίπου σε συνδυασμό
τόσο με την εμπειρία και την αφοσίωση των εργαζομένων της, όσο και με πιθανά Κρατικά Προγράμματα
στήριξης που θα θεσμοθετηθούν εντός του 2021, πιστεύουμε ότι καθιστούν τις όποιες επιπτώσεις του
Covid-19 αντιμετωπίσιμες χωρίς να διαταραχθεί η βιωσιμότητα της.
Τα παραπάνω λειτουργούν ως σημαντικά εργαλεία, τόσο για την εξασφάλιση της απαραίτητης
ρευστότητας όσο και της κατά το δυνατόν ομαλότερης διαχείρισης των συνεχιζόμενων δυσμενών
συνθηκών για την εγχώρια και παγκόσμια οικονομία.
Η προσεκτική και συνετή διαχείριση των εταιρικών πόρων, κάτι που αποτελεί διαχρονικά πολιτική της
εταιρείας, θα της επιτρέψει να βρεθεί σε θέση για περαιτέρω ανάπτυξη μετά το πέρας της κρίσης της
πανδημίας του COVID -19. Η Διοίκηση συνεχίζει να παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις και βρίσκεται
σε συνεχή επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ώστε να λαμβάνει άμεσα
όλες τις οδηγίες και τα μέτρα σχετικά με την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και των
συναλλασσόμενων με αυτήν.
7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη.
8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών.
Η εταιρεία δεν κατέχει «ίδιες μετοχές».
9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.
10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα».
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11. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Remuneration of the B.o.D.
Total

31/12/2020
43.166,56

31/12/2019
111.830,41

43.166,56

111.830,41

Αμοιβές Μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών στα αποτελέσματα
Απαιτήσεις από μελή ΔΣ και Διευθυντικά Στελέχη
Υποχρεώσεις προς μέλη ΔΣ και Διευθυντικά Στελέχη

31/12/2020 31/12/2019
294.993,08
289.061,96
0,00
2.523,60
-44,17
-669,58

12. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης
των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τα οποία θα μπορούσαν να
επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή, ή άλλα γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
2020 (01/01/2020-31/12/2020)

Άγιος Δημήτριος Αττικής
12 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο
Αντιπρόεδρος

Το
Μέλος

Αθανάσιος Παναγούλιας
Ρ301986
Το
Μέλος

Αθανάσιος Γιαλούρης
ΑΟ117132
Το
Μέλος

Νικόλαος Σαμωνάκης
ΑΙ051267
Το
Μέλος

Kranz Wolfgang
C78T10016

Blum Dirk
CG6THZJ7L

Raetsch Tanja
LG8T3GMPM
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Το
Μέλος

Scholl Eike Gemot Wolfram
CG6P1C548
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II. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας FORUM EKΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας FORUM EKΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας FORUM EKΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 , τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως
ισχύει.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Άλλο θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2019 ελέγχθηκαν
από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 06/02/2020
έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει
την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από
το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα
ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί
να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
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• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του κ.ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31ης Δεκεμβρίου
2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία FORUM EKΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
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Αθήνα, 12/02/2021
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Θεόδωρος Μάρκος
ΑΜ ΣΟΕΛ 23911
Λ. Συγγρού 76, ΤΚ-117 42 Αθήνα
ΑΜ ΣΟΕΛ 123
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III.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημειώσεις

31/12/2020

31/12/2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

2.1

768.136,92

797.457,64

Λοιπός εξοπλισμός

2.1

175.820,79

195.222,82

943.957,71

992.680,46

56.974,80

62.353,91

56.974,80

62.353,91

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

2.2

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

3.1

Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

16.934,04

18.095,31

16.934,04

18.095,31

1.017.866,55

1.073.129,68

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

3.2

1.350.059,67

5.991.340,33

Λοιπές απαιτήσεις

3.3

5.462,01

1.092.955,13

46,60

0,00

33.852,00

65.475,91

Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2.253.133,69

3.741.028,47

Σύνολο

3.4

3.642.553,97

10.890.799,84

Σύνολο κυκλοφορούντων

3.642.553,97

10.890.799,84

Σύνολο Ενεργητικού

4.660.420,52

11.963.929,52

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

101.897,48

101.897,48

728.950,39

3.350.752,42

830.847,87

3.452.649,90

1.130.847,87

3.752.649,90

242.043,66

216.467,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

4.1

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

4.2

Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

5.1
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Σύνολο

242.043,66

216.467,81

800.000,00

1.800,00

800.000,00

1.800,00

1.666.784,33

6.648.612,25

7.3

190.130,26

1.097.895,35

6.2.2

513.390,92

24.660,92

42.907,39

65.219,62

4.720,65

3.670,13

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

31.844,19

2.866,24

Έσοδα επόμενων χρήσεων

37.751,25

150.087,30

Σύνολο

2.487.528,99

7.993.011,81

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.287.528,99

7.994.811,81

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

4.660.420,52

11.963.929,52

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.1

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις

6.2.1
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IV.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ
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VI. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
31/12/2020
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί Τόκοι
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Δάνεια Εισπραχθέντα
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

31/12/2019

584.005,41

4.497.145,97

80.307,10
31.423,40
8.041,65
(9.107,21)

80.554,17
52.439,46
15.629,90
(16.439,81)

5.761.512,36
(4.580.684,06)

130.459,35
(825.677,48)

(8.041,65)
(1.122.556,27)
744.900,73

(15.629,90)
(1.080.268,85)
2.838.212,81

(26.225,54)
9.107,21
(17.118,33)

(51.428,97)
16.439,81
(34.989,16)

800.000,00
0,00
(3.015.677,18)
(2.177.053,00)
(2.215.677,18) (2.177.053,00)
(1.487.894,78)
626.170,65
3.741.028,47 3.114.857,82
2.253.133,69 3.741.028,47
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1. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
1.1 Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία.
α) Επωνυμία: FORUM EKΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2020 - 31.12.2020
δ) Διεύθυνση της έδρας: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 328, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ε) ΓΕ.ΜΗ.: 007308101000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μεσαία οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον Νόμο 4308/2014.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.
1.2 Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Πανδημία COVID-19
Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του COVID-19 και η εξάπλωσή αυτού την αμέσως επόμενη περίοδο,
έχει οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό, σε λήψη προληπτικών μέτρων
αλλά και μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.
Συγκεκριμένα, η λειτουργία της εταιρείας είχε απαγορευτεί με κρατική εντολή από τις 18/03/2020 (ΦΕΚ
Α' 55/11-03-2020) έως και 28/06/2020 (ΦΕΚ Β ́2598/26-06-2020), και οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε
αναστολή συμβάσεων εργασίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 18/03/2020 μέχρι και την
24/05/2020.
Επίσης από 01/09/2020 οι εργαζόμενοι απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και με
μειωμένο ωράριο κατά 50% μέσω του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο οποίο έχει ενταχθεί η επιχείρηση.
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Σε συνέχεια των εξελίξεων αναφορικά με τον COVID-19, η Εταιρεία έχει αναπτύξει μια σειρά από
πρωτοβουλίες ευθυγραμμιζόμενες με όλα τα πρωτόκολλα και τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών, με
βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και τη διασφάλιση της επιχειρηματικής
συνέχειας.
Οι προοπτικές για τη χρήση 2020 διαγράφονταν ιδιαίτερα θετικές, κάτι που αντικατοπτριζόταν και στην
πορεία κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Ωστόσο, η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και τα
μέτρα τα οποία λαμβάνονται από όλες τις κυβερνήσεις για την ανάσχεσή της, επηρέασαν αναπόφευκτα
και την Εταιρεία. Πρωταρχικό μέλημά της Διοίκησης της εταιρείας ήταν και είναι η διατήρηση της υγείας
του προσωπικού και των συνεργατών. Η εταιρεία έλαβε δραστικά μέτρα για την προστασία τόσο των
εργαζομένων όσο και των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων γενικότερα, προκειμένου να
προσαρμοστεί, όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, στις νέες, πρωτόγνωρες
συνθήκες στις οποίες διαμορφώθηκαν και οδηγούν την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και όχι
μόνον.
Ειδικότερα, η διοίκηση συνέταξε Εγχειρίδιο Πολιτικής Ποιότητας ISO COVID Shield με το οποίο
δεσμεύεται για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία της εταιρείας, στο
πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19 και για όσο αυτή θα διαρκεί.
H οντότητα παρουσιάζει ισχυρή θέση στα υπάρχοντα εκθεσιακά θέματα που έχει στην δραστηριότητά
της. Ωστόσο για το 2021 δεν αναμένεται να υπάρξει επέκταση σε νέα θέματα καθώς δεν έχουν αρθεί οι
περιορισμοί στην κίνηση των ατόμων και των εμπορευμάτων ενώ η εκθεσιακή δραστηριότητα τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δεν έχει ακόμη επανεκκινήσει την ώρα που συντάσσεται η
συγκεκριμένη έκθεση.
Οι προοπτικές της εταιρείας για το 2021 - εφόσον αρθούν τα αναγκαστικά μέτρα απαγόρευσης - είναι
σταθερές.
Ο συνολικός τζίρος της εταιρείας το 2021 αναμένεται βάση του προϋπολογισμού να βρίσκεται στα
επίπεδα της χρήσης των 6,808 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, αυξημένος κατά 1,414 εκατομμύρια ευρώ
περίπου σε σχέση με την χρήση 2020. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι το δεύτερο μισό
του 2021 θα έχουν αρθεί τα αναγκαστικά μέτρα απαγόρευσης των εκθέσεων.
Λαμβανομένου υπ’ όψη ότι η Εταιρεία έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ότι το ύψος των ιδίων
κεφαλαίων της ανέρχονται 1,171 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ότι τα διαθέσιμά της ανέρχονται σε 2,253
εκατομμύρια ευρώ περίπου σε συνδυασμό τόσο με την εμπειρία και την αφοσίωση των εργαζομένων
της, όσο και με πιθανά Κρατικά Προγράμματα στήριξης που θα θεσμοθετηθούν εντός του 2021, η
εταιρεία πιστεύει ότι καθιστούν τις όποιες επιπτώσεις του Covid-19 αντιμετωπίσιμες χωρίς να
διαταραχθεί η βιωσιμότητα της.
Τα παραπάνω λειτουργούν ως σημαντικά εργαλεία, τόσο για την εξασφάλιση της απαραίτητης
ρευστότητας όσο και της κατά το δυνατόν ομαλότερης διαχείρισης των συνεχιζόμενων δυσμενών
συνθηκών για την εγχώρια και παγκόσμια οικονομία.
Η προσεκτική και συνετή διαχείριση των εταιρικών πόρων, κάτι που αποτελεί διαχρονικά πολιτική της
εταιρείας, θα της επιτρέψει να βρεθεί σε θέση για περαιτέρω ανάπτυξη μετά το πέρας της κρίσης της
πανδημίας του COVID -19. Η Διοίκηση συνεχίζει να παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις και βρίσκεται
σε συνεχή επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ώστε να λαμβάνει άμεσα
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όλες τις οδηγίες και τα μέτρα σχετικά με την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και των
συναλλασσόμενων με αυτήν.
1.3 Λογιστικές αρχές και μέθοδοι.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε
λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως,
μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμώνται
σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, την
απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η
εφαρμογή της.
1.3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι.
1.3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία.
α) Αρχική καταχώριση.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:
- Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.
- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.
- Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη.
- Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη.
- Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) & Λογισμικά Προγράμματα: 10 έτη.
- Λοιπά πάγια στοιχεία: 10 έτη.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση
αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες
υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης
στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον
τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
γ) Διαγραφή.
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
1.3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της
διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της
αξίας τους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς
λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας
τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν
προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός
της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση όλων των αύλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων λογίζεται βάσει
της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 10 έτη. Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων
περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
1.3.1.3. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
α) Αρχική καταχώριση.
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των
ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που
διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται
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στο κόστος κτήσεως τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο
είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με
τη σταθερή μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που
η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το μεγαλύτερο από:
- Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη
με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.
- Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.
Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
1.3.1.4. Φόροι Εισοδήματος.
1.3.1.4.1. Τρέχων Φόρος Εισοδήματος.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
- Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας.
- Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως,
κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.
1.3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι Φόροι.
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει
επιλέξει την αναγνώριση και καταχώρηση αναβαλλόμενων φόρων.
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1.3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της
αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να
εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
1.3.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες
αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή
μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την
ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
1.3.1.7. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν
είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
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1.3.1.8. Προβλέψεις.
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται με βάση
αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο.
1.3.1.9. Κρατικές επιχορηγήσεις.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως
έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που
λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που
καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.
1.3.1.10. Έσοδα και έξοδα.
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:
•

Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά
τους.
- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
- Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.
•

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:

- Τα έσοδα από τόκους λογίζονται χρονικής αναλογίας.
1.3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως.
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
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1.3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν
συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο
της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
1.3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού.
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά,
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
1.3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές.
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις
παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
1.4. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων.
1.4.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις
της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. Στην παρούσα περίοδο
δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.
1.4.2. Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων.
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι
μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας
μεταβολής.
1.4.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων.
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας
περιόδου. Στην παρούσα χρήση δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.
1.5. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. Στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε ανάγκη
τέτοιας παρεκκλίσεως.
1.6. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού.
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού.
2. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.
2.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας Μεταβολών Ενσώματων Παγ ίων
Γη
Κτίρια
Μεταφορικά Μέσα Λ οιπός Εξοπλισμός
Α ξία Κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2019
Προσθήκες Χρήσης
Μειώσεις Χρήσης
Μεταφορές Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2019

Σύνολο

99.663,82
0,00
0,00
57.549,45
157.213,27

570.340,43
0,00
0,00
162.677,99
733.018,42

24.239,79
0,00
0,00
0,00
24.239,79

851.813,00
47.788,97
0,00
0,00
899.601,97

1.546.057,04
47.788,97
0,00
220.227,44
1.814.073,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-54.234,90
-29.320,72
0,00
-9.218,43
-92.774,05

-21.220,75
-557,36
0,00
0,00
-21.778,11

-671.248,93
-35.591,90
0,00
0,00
-706.840,83

-746.704,58
-65.469,98
0,00
-9.218,43
-821.392,99

Καθαρή Λ ογ ιστική Α ξία 31/12/2019

157.213,27

640.244,37

2.461,68

192.761,14

992.680,46

Α ξία Κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2020
Προσθήκες Χρήσης
Μειώσεις Χρήσης
Μεταφορές Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2020

157.213,27
0,00
0,00
0,00
157.213,27

733.018,42
0,00
0,00
0,00
733.018,42

24.239,79
0,00
-20.756,32
0,00
3.483,47

899.601,97
19.250,54
-586.847,45
0,00
332.005,06

1.814.073,45
19.250,54
-607.603,77
0,00
1.225.720,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-92.774,05
-29.320,72
0,00
0,00
-122.094,77

-21.778,11
-557,36
20.756,28
0,00
-1.579,19

-706.840,83
-38.076,04
586.828,32
0,00
-158.088,55

-821.392,99
-67.954,12
607.584,60
0,00
-281.762,51

157.213,27

610.923,65

1.904,28

173.916,51

943.957,71

Συσσωρευμένες Α ποσβέσεις και Α πομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2019
Αποσβέσεις Χρήσης
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης
Μεταφορές Αποσβέσεων Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2019

Συσσωρευμένες Α ποσβέσεις και Α πομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2020
Αποσβέσεις Χρήσης
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης
Μεταφορές Αποσβέσεων Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2020
Καθαρή Λ ογ ιστική Α ξία 31/12/2020
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2.2. Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία.
Πίνακας Μεταβολών Α υλων Παγ ίων Στοιχείων
Σήματα
Λ ογ ισμικά Προγ ράμματα
Α ξία Κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2019
Προσθήκες Χρήσης
Μειώσεις Χρήσης
Μεταφορές Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2019

Σύνολο

57.050,00
0,00
0,00
0,00
57.050,00

225.193,49
3.640,00
0,00
0,00
228.833,49

282.243,49
3.640,00
0,00
0,00
285.883,49

-13.430,71
-5.420,00
0,00
0,00
-18.850,71

-195.014,68
-9.664,19
0,00
0,00
-204.678,87

-208.445,39
-15.084,19
0,00
0,00
-223.529,58

Καθαρή Λ ογ ιστική Α ξία 31/12/2019

38.199,29

24.154,62

62.353,91

Α ξία Κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2020
Προσθήκες Χρήσης
Μειώσεις Χρήσης
Μεταφορές Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2020

57.050,00
0,00
0,00
0,00
57.050,00

228.833,49
6.975,00
-140.088,49
0,00
95.720,00

285.883,49
6.975,00
-140.088,49
0,00
152.770,00

-18.850,71
-5.420,00
0,00
0,00
-24.270,71

-204.678,87
-6.932,98
140.087,36
0,00
-71.524,49

-223.529,58
-12.352,98
140.087,36
0,00
-95.795,20

32.779,29

24.195,51

56.974,80

Συσσωρευμένες Α ποσβέσεις και Α πομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2019
Αποσβέσεις Χρήσης
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης
Μεταφορές Αποσβέσεων Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2019

Συσσωρευμένες Α ποσβέσεις και Α πομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2020
Αποσβέσεις Χρήσης
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης
Μεταφορές Αποσβέσεων Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2020
Καθαρή Λ ογ ιστική Α ξία 31/12/2020

3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
3.1. Λοιπά
Λοιπά
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥ ΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΗ
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥ ΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤ ΙΡΙΩΝ
ΕΓΓΥ ΗΣΕΙΣ Ο.Τ .Ε.
ΕΓΓΥ ΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤ ΑΦ.ΜΕΣΩΝ
ΕΓΓΥ ΟΔΟΣΙΑ
Σύνολο

31/12/2020
1.570,00
2.200,00
0,00
13.118,04
46,00
16.934,04

31/12/2019
1.938,35
3.295,27
264,12
12.464,04
133,53
18.095,31

3.2. Εμπορικές Απαιτήσεις
Εμπορικές Απαιτήσεις
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σύνολο

31/12/2020
463.393,44
1.196,88
143.740,16
330.447,95
941.445,18
-530.163,94
1.350.059,67

31/12/2019
878.581,62
5.873,38
3.351.897,54
296.734,44
1.974.380,61
-516.127,26
5.991.340,33

Η μεταβολή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα:
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Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων
Υπόλοιπο 1/1
Πρόβλεψη στα Αποτελέσματα της χρήσης
Αναστροφή Πρόβλεψης
Υπόλοιπο 31/12

31/12/2020
-516.127,26
-31.423,40
17.386,72
-530.163,94

31/12/2019
-486.373,02
-29.754,24
0,00
-516.127,26

3.3. Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ
Σύνολο

31/12/2020
0,00
0,00
0,00
1.677,66
3.784,35
0,00
5.462,01

31/12/2019
1.005,68
2.411,91
1.054.977,94
31.599,19
0,00
2.960,41
1.092.955,13

3.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Σύνολο

31/12/2020
930,40
2.002.203,29
250.000,00
2.253.133,69

31/12/2019
3.404,31
1.437.624,16
2.300.000,00
3.741.028,47

4. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως.
4.1. Κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 300.000,00) και είναι
διηρημένο σε δέκα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00).
4.2. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού.
Τα αποθεματικά νόμων ή καταστατικού ποσού ευρώ 101.897,48 στις 31/12/2020, αφορά το τακτικό
αποθεματικό που σχηματίσθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920.
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5. Προβλέψεις.
5.1. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους.
31/12/2020
Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογ ισμού
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά την αρχή της χρήσης
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους από Εργοδότη
Αναλογστικό (κέρδος) ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογ ισμό κατά το τέλος της χρήσης
Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της χρήσης
Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών/Περικοπών/Ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, Διασπάσεις,
Τερματισμοί, …)
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης

Plan duration

31/12/2019

216.466,85
20.105,74
(2.868,32)
8.339,39
242.043,66

185.517,48
16.648,00
(1.516,67)
15.819,00
216.467,81

216.466,85
2.489,37
17.616,37

185.517,48
2.968,00
12.571,00

(2.868,32)
8.339,39
242.043,66

1.109,00
(1.516,67)
15.819,00
216.467,81

21,89

21,15

6. Υποχρεώσεις.
6.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο

31/12/2020 31/12/2019
0,00
1.800,00
800.000,00
0,00
800.000,00
1.800,00

Η επιστρεπτέα προκαταβολή παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα:
Ποσό
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟιΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α')
350.000,00
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Β')
350.000,00
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Γ')
100.000,00
Σύνολο 800.000,00

6.2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
6.2.1. Εμπορικές Υποχρεώσεις
Εμπορικές Υποχρεώσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Σύνολο

31/12/2020
93.220,26
480.971,30
1.092.592,77
1.666.784,33

31/12/2019
390.047,03
3.372.770,61
2.885.794,61
6.648.612,25
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6.2.2. Λοιποί Φόροι και Τέλη
Λοιποί Φόροι-Τέλη
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Εισφορά Αλληλεγγύης
Φόρος Αμοιβών Μελών ΔΣ
Φόρος Αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Φόρος Δικαιωμάτων
Τέλη Διαφήμισης
Λοιποί Φόροι
Σύνολο

31/12/2020
453.961,55
24.192,61
3.270,41
483,35
1.133,77
9.819,33
853,38
19.676,52
513.390,92

31/12/2019
-43.102,49
47.419,20
7.493,72
8.101,94
3.509,48
0,00
1.072,38
166,69
24.660,92

7. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.
7.1. Έσοδα
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων στον παρακάτω πίνακα:
Κύκλος Εργ ασιών 31/12/2020
Περιοδικά
2.216,94
Διαφημίσεις
676.050,97
Εκθέσεις
4.716.212,37
Σύνολο
5.394.480,28

31/12/2019
7.295,03
953.327,50
16.215.711,67
17.176.334,20

7.2. Έξοδα
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εξόδων στον παρακάτω πίνακα:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Σύνολο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Σύνολο

01/01/2020-31/12/2020
Κόστος Πωλήσεων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Χρεωστικοί Τόκοι
Σύνολο
959.084,35
0,00
282.735,14
0,00
1.241.819,49
1.004.877,86
0,00
162.134,68
0,00
1.167.012,54
142.717,05
0,00
152.517,26
0,00
295.234,31
4.408,19
0,00
32.689,51
0,00
37.097,70
1.865.945,35
0,00
98.070,26
0,00
1.964.015,61
0,00
0,00
0,00
8.041,65
8.041,65
0,00
0,00
80.307,10
0,00
80.307,10
0,00
31.423,40
0,00
0,00
31.423,40
3.977.032,80
31.423,40
808.453,95
8.041,65
4.824.951,80
01/01/2019-31/12/2019
Κόστος Πωλήσεων Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Χρεωστικοί Τόκοι
Σύνολο
1.396.833,70
0,00
434.001,94
0,00
1.830.835,64
4.042.421,03
13.671,99
21.842,37
0,00
4.077.935,39
277.489,85
0,00
106.881,87
0,00
384.371,72
0,00
0,00
51.412,03
0,00
51.412,03
6.036.116,12
9.338,81
180.181,37
0,00
6.225.636,30
0,00
0,00
0,00
15.629,90
15.629,90
64.131,34
0,00
16.032,83
0,00
80.164,17
0,00
29.754,24
0,00
0,00
29.754,24
11.816.992,04
52.765,04
810.352,41
15.629,90
12.695.739,39
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7.3 Φόρος Εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2020 αναλύεται ως εξής:

Σύν

Σύν
Μείον

Κέρδη Χρήσης βάσει ΕΛΠ
Προσωρινές Διαφοές μεταξή
ΕΛΠ+ΦΛΠ

584.005,41

Φορολογικά Κέρδη Χρήσης

620.047,96

Μη εκπιτώμενες Δαπάνες
Αφορολόγητη Έκπτωση 25%

174.215,48
-2.054,02

Κέρδη προς Φορολόγηση

792.209,42

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ
ΦΟΡΟΣ

36.042,55

24,00%
190.130,26

8. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο.
Κατά την διάρκεια της χρήσης 2020 καταβλήθηκε μέρισμα συνολικού ποσού ευρώ 3.015.677,18 στους
μετόχους.
9. Αναβαλλόμενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
10. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού.
Ο αριθμός των απασχολούμενων στην χρήση 2020 ανέρχεται σε άτομα 62 έναντι 61 ατόμων στην
χρήση 2019. Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
Μισθοί και Ημερομίσθια
Παρεπόμενες Παροχές
Εργοδοτικές Εισφορές
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2020
845.284,36
128.899,13
196.025,27
28.444,17
1.198.652,93

31/12/2019
1.320.116,30
82.547,00
299.693,93
16.648,00
1.719.005,23

11. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
12. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων.
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.
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13. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική.
Oι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αποτελούν μέρος των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της NürnbergMesse GmbH.
14. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.

15. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη.

16. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας.
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.
17. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό.
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις.
Οι χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις από μισθώματα leasing μεταφορικών μέσων παρατίθενται στον
κάτωθι πίνακα:
Μισθώματα έως 1 έτος
Μισθώματα από 2-5 έτη
Σύνολο

44.459,30
75.241,86
119.701,16

β) Εγγυήσεις.
Υφίσταται εγγυητική επιστολή ποσού ευρώ 68.544,00 η οποία έχει δωθεί για την παραχώρηση χώρου
του Athens Metropolitan για την διοργάνωση της έκθεσης FOOD EXPO – OENOTELLIA 2021.
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γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι φορολογικές χρήσεις έως και το 2013 έχουν παραγραφεί και ως εκ τούτου οι φορολογικές
υποχρεώσεις των χρήσεων αυτών έχουν καταστεί οριστικές. Για τις χρήσεις 2014 έως και 2019 η
εταιρεία έχει υπαχθεί στον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994 και 65α του Ν.4174/2013. Για
την χρήση 2020 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020. Αν
μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης, προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
επιβαρύνσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2020. Για τις χρήσεις 2014 έως και 2019 οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές.
18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού τα οποία να έχουν σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.

Άγιος Δημήτριος Αττικής
12 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο
Αντιπρόεδρος

Ο Οικονομικός Διευθυντής
&
Μέλος

Αθανάσιος Παναγούλιας
Ρ301986

Αθανάσιος Γιαλούρης
ΑΟ117132

Νικόλαος Σαμωνάκης
ΑΙ051267
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ - 0097865
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