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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1.1.2019 ΕΩΣ 31.12.2019
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 10-09-2020

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4548/2018, υποβάλουμε συνημμένα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης
Δεκεμβρίου του 2019 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Ετήσια ανασκόπηση των πεπραγμένων:
Η Εταιρεία κατά την χρήση του 2019 συνέχισε με έντονους ρυθμούς την αναπτυξιακή της πορεία,
επεκτείνοντας την πελατειακή της βάση και συνάπτοντας στρατηγικές εμπορικές συνεργασίες στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Παράλληλα, συνέχισε να πραγματοποιεί επενδύσεις και εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για
την ανέγερση νέων αποθηκευτικών χώρων στο νέο ακίνητο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία
της. Επίσης προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήματος (εμπορικό κατάστημα) στη Θεσσαλονίκη (Εθνικής
Αντιστάσεως 114 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ισόγειο κατάστημα 475,30 τ.μ. πλέον 68,48 τ.μ. βοηθητικών
χώρων), το οποίο λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2019.
Οικονομική θέση της εταιρείας:
Η οικονομική θέση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Οι πωλήσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 14,28%
έναντι της προηγούμενης χρήσης, ενώ το Κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 15,54%. Ως εκ τούτου, το
μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε ποσοστό 34,78% επί των πωλήσεων, έναντι 35,49% στην
προηγούμενη χρήση. Τα λειτουργικά έξοδα (διοίκησης και διάθεσης) αυξήθηκαν κατά 9,96% έναντι της
προηγούμενης χρήσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση 4,85% σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση. Η εταιρεία στα μέσα της χρήσης 2018 είχε προχωρήσει στη σύναψη μακροπρόθεσμου
τραπεζικού δανείου (επταετούς διάρκειας) ύψους 1 εκατ.€. Εντός της χρήσεως 2019, προχώρησε σε πρόωρη
μερική αποπληρωμή του δανείου, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο αυτού στις 31/12/2019 να ανέρχεται σε ποσό
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€338 χιλ. Στις 28/2/2020 η εταιρεία προχώρησε στην πρόωρη ολική αποπληρωμή του υπολοίπου του
ανωτέρω δανείου. Ως εκ τούτου, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας παραμένει εξαιρετικά
χαμηλός και η χρηματοδότησή της γίνεται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια. Τα καθαρά κέρδη χρήσης προ
φόρων είναι αυξημένα κατά 2,43%, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη είναι αυξημένα κατά 0,90%. Αφού
συνυπολογιστούν οι αναλογιστικές ζημίες και οι μεταβολές του αποθεματικού αναπροσαρμογής κτιρίων, τότε
τα Καθαρά Κέρδη της περιόδου διαμορφώνονται σε ποσό €909.075 έναντι ποσού €895.780 της
προηγούμενης χρήσης (αύξηση 1,48%).
Η εξέλιξη ορισμένων βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών της Εταιρείας έχει ως εξής:
Α) Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

Aποδοτικότητα
Επενδ/νων
Κεφαλαίων

=

Καθαρά Αποτελέσματα
προ φόρων
Σύνολο Ενεργητικού

2019
1.300.101
= 7,79%
16.678.841

2018
1.269.247
= 7,98%
15.909.903

B) Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

Δείκτης
Κυκλοφοριακής
Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
= Βραχ/σμες Υποχρεώσεις

2019
11.002.530
1.977.722 = 556,32%

2018
11.114.500
2.156.207 = 515,47%

Γ) Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων

Ίδια Κεφάλαια
προς Συνολικά

Ίδια Κεφάλαια
= Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
και υποχρεώσεων

2019
13.484.055
16.678.841 =80,85%

2018
12.547.991
15.909.903 = 78,87%

Δ) Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Κυκλοφοριακή
Ταχύτητα
Ενεργητικού

=

Πωλήσεις
Σύνολο Ενεργητικού

2019
14.054.689
16.678.841 = 84,27%

2018
12.298.399
15.909.903 = 77,30%
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Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:
Η πορεία της εταιρείας κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική και προβλέπεται ότι στην επόμενη χρήση θα
εντατικοποιηθούν οι αναπτυξιακές πολιτικές, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα μεγέθη και την
ευρωστία της εταιρείας. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας.
Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα μέτρα που θα απαιτηθούν για να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στις συνθήκες
που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) και να περιορίσει στο μέγιστο δυνατό
βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες:
Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως τον πιστωτικό κίνδυνο,
συναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αποθεμάτων, τους οποίους αντιμετωπίζει
με επιτυχία λόγω της οργανωτικής δομής της και της συνετής πολιτικής της.
Το 2019 η ελληνική οικονομία διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική της, παρά την επιβράδυνση της
παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από τη θετική συμβολή της εγχώριας ζήτησης και του
εξωτερικού τομέα της οικονομίας, ιδιαίτερα των εξαγωγών υπηρεσιών, λόγω της σημαντικής ανόδου των
τουριστικών εσόδων και των εσόδων από τη ναυτιλία. Θετική συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ είχε τόσο η
ιδιωτική όσο και η δημόσια κατανάλωση. Ταυτόχρονα, η επενδυτική ζήτηση ανέκαμψε ελαφρά, καθώς οι
καθαρές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν γίνει θετικές, από το τέλος του 2018.
Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα και η διατήρηση και ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας,
τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα
αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει
ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν
επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την διοίκηση της Εταιρείας και διαμορφώνεται στα πλαίσια,
οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση.
α) Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο αφού οι
συναλλαγές που πραγματοποιεί σε ξένα νομίσματα δεν είναι πολύ μεγάλου ύψους.
β) Πιστωτικός κίνδυνος: Η Εταιρεία αξιολογεί διαρκώς την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της
καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια πίστωσης. H Εταιρεία πραγματοποιεί και λιανικές πωλήσεις ενώ
αντιμετωπίζει πολύ χαμηλό κίνδυνο επιτοκίων.
γ) Κίνδυνος Ρευστότητας: Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη Διοίκηση σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Διοίκηση της Εταιρείας μεριμνά για την ύπαρξη
του απαραίτητου ποσού διαθεσίμων για την κάλυψη των αναγκών της.
Προσωπικό – διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
Η εταιρεία απασχολεί στις 31/12/2019 68 υπαλλήλους. Τηρεί απόλυτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
(τεχνικός ασφαλείας, γιατρός εργασίας κλπ.) και μεριμνά για τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων και
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την ασφάλεια τους. Όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ισότιμα, χωρίς να γίνονται διακρίσεις
οποιουδήποτε είδους.
Περιβαλλοντική ευθύνη
Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας δεν συνεπάγεται σημαντικές περιβαλλοντικές οχλήσεις. Η
εταιρεία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα ανακύκλωσης και ορθολογικής διαχείρισης των
αναλώσιμων υλικών, των υλικών συσκευασίας κλπ. Τα ακατάλληλα προϊόντα και εμπορεύματα
συγκεντρώνονται και προωθούνται σε πιστοποιημένους φορείς διαχείρισης.
Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.
Δεν υπάρχουν.
Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.
Δεν υπάρχουν.
Ακίνητα
Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της τα εξής ακίνητα:
α) Οικόπεδο (επιφανείας 935,39 τ.μ.) με το επ’ αυτού κτίριο (συνολικής επιφάνειας 2.439,90 τ.μ.) επί της
οδού Αγίου Δημητρίου 39 στο Δήμο Πειραιά.
β) Οικόπεδο (επιφανείας 771,69 τ.μ.) με το επ’ αυτού κτίριο (συνολικής επιφάνειας 552,15 τ.μ.) επί της
οδού Σπάρτης 11 στο Δήμο Κερατσινίου.
γ) Οικόπεδο (επιφανείας 4.076,16 τ.μ.) επί της οδού Αιτωλικού 26 στο Δήμο Πειραιώς με σκοπό τη
δημιουργία νέας αποθήκης.
Υποκαταστήματα εταιρίας.
Η εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα στην οδό Σπάρτης 11 στο Δήμο Κερατσινίου και ενοικίασε από 25/6/2019
στην Εθνικής Αντιστάσεως 114 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ισόγειο κατάστημα 475,30 τ.μ. (πλέον 68,48 τ.μ.
βοηθητικοί χώροι), όπου λειτουργεί από τα τέλη της χρήσης 2019 υποκατάστημα λιανικής .
Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.
Δεν υπάρχουν.
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
παρούσας έκθεσης.
Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 2019 μέχρι την ημέρα συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων, η
Ελλάδα και ο υπόλοιπος κόσμος πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19), γεγονός που έχει
δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη. Παρά τα έκτακτα
και γενναία μέτρα στήριξης και διοχέτευσης ρευστότητας από εθνικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες
ανά τον κόσμο, το πλήγμα που δέχονται ολόκληροι κλάδοι από τα περιοριστικά μέτρα των κυβερνήσεων
είναι βαρύ, η παραγωγή επηρεάζεται αρνητικά και η συνολική ζήτηση στην οικονομία μειώνεται. Καθώς ο
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βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά µε τη διάρκεια και την ένταση εξάπλωσης του Covid-19 στο μέλλον
παραμένει σημαντικός, οι οικονομικές επιπτώσεις του - τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων
χωρών – δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν. Η ταχεία και έγκαιρη υιοθέτηση αυστηρών μέτρων
περιορισμού της εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας μετά την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων σε πολλές
χώρες της Ευρώπης, άλλαξε άρδην την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Έπειτα από τρία, συναπτά έτη
ανάκαμψης, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε ένα υφεσιακό περιβάλλον, χωρίς να είναι
ακόμη σαφής ο χρονικός ορίζοντας αυτής της διαταραχής, αλλά και το μέγεθος της ύφεσης. Η Διοίκηση της
Εταιρείας παρακολουθεί από πολύ κοντά και σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και φροντίζει καθημερινά για
τη λήψη των μέτρων που κρίνονται σκόπιμα και αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί η επιχειρηματική
συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό
βαθμό. Στην παρούσα χρονική στιγμή, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι τα αποτελέσματά της για την
χρήση 2020 δεν πρόκειται να επηρεαστούν σημαντικά.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε
να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.
Λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών της
καταστάσεων για τη χρήση 2019 καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη αυτών,
αναφέρονται στις σημειώσεις οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους. Οι εν λόγω
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι οι πέμπτες που συντάσσει η εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
Διανομή κερδών
Η εταιρεία στην δέκατη όγδοη χρήση που έληξε την 31.12.2019 ήταν κερδοφόρα (μετά την αφαίρεση των
φόρων) κατά ποσό Ευρώ 954.986. Το σωρευθέν υπόλοιπο του λογαριασμού «Κέρδη εις νέον» κατά την
31/12/2019 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 11.024.837. Προτείνεται δε στη Γενική Συνέλευση όπως το σύνολο
του ανωτέρω ποσού παραμείνει ως υπόλοιπο κερδών εις νέον.
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν σας καλούμε να εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας της χρήσης 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους
ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την περίοδο που έληξε την 31.12.2019.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Πειραιάς, 24 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχάλης Π. Πανταζής

8

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 χρηματοοικονομικών 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
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση
για τη γνώμη μας.

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.
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Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 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.
 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 χρήσεως 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 χρηματοοικονομικών 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
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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 χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές 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 N.4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με
τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020

Δημήτριος Λ. Τόλιας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 33441
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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STOP AEBE
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31.12.2019

31.12.2018*

5
6
7

5.100.542
501.737
45.458

4.703.381

8
10

1.467
27.107
5.676.312

1.467
15.475
4.795.403

9
10
10
11

6.470.317
3.533.176
356.252
642.784
11.002.530
16.678.841

6.378.396
3.421.317
503.619
811.169
11.114.500
15.909.903

12
13

1.410.000
1.049.218
11.024.837
13.484.055

1.410.000
1.095.129
10.042.862
12.547.991

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

75.079

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Επιχορηγήσεις παγίων
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

14
6
15

265.157
441.106
32.375

702.381
42.489

16
17

359.956
118.470
1.217.064

292.873
167.963
1.205.705

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί

18
14
6
18
19
19

1.571.422
72.771
59.128
124.297
57.511
92.593
1.977.722
3.194.786
16.678.841

1.672.531
142.857
143.404
109.180
88.236
2.156.207
3.361.913
15.909.903

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

* Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης.
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3).
Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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STOP AEBE
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σημ.

01.01.2019

01.01.2018

- 31.12.2019

- 31.12.2018*

Πωλήσεις

20

14.054.689

12.298.399

Κόστος πωληθέντων

21

(9.166.960)

(7.934.157)

4.887.729

4.364.243

Μεικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης

21

(2.134.873)

(1.649.763)

Έξοδα διοίκησης

21

(1.378.864)

(1.545.799)

Λοιπά έσοδα/κέρδη

22

160.740

297.152

Λοιπά έξοδα/ζημίες

23

(159.169)

(117.331)

1.375.563

1.348.502

372

444

Λειτουργικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έσοδα

24

Χρηματοοικονομικά έξοδα

24

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

26

Καθαρά κέρδη χρήσης

(75.834)

(79.698)

1.300.101

1.269.247

(345.114)

(322.797)

954.986

946.450

(45.467)

(47.360)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα
Αναλογιστικές ζημιές

13

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στις αναλογιστικές ζημίες

26

9.627

10.268

Αποθεματικό αναπροσαρμογής κτιρίων

13

(26.989)

(26.989)

26

16.918

13.410

(45.911)

(50.671)

909.075

895.780

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο αποθεματικό
αναπροσαρμογής κτιρίων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

* Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης.
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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STOP AEBE
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σημ.
1 Ιανουαρίου 2018
Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
31 Δεκεμβρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2019*
Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
31 Δεκεμβρίου 2019

13

13

Μετοχικό
κεφάλαιο
1.410.000
1.410.000

Λοιπά
αποθεματικά
1.145.799
(50.671)
1.095.129

Αποτελέσματα
εις νέον
9.069.423
946.450
26.989
10.042.862

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων
11.625.222
946.450
(23.682)
12.547.991

1.410.000
1.410.000

1.095.129
(45.911)
1.049.218

10.042.862
954.986
26.989
11.024.837

12.547.991
954.986
(18.922)
13.484.055

* Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης.
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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STOP AEBE
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Όλα τα ποσά σε € - Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σημ.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις δικαιωματων χρήσης
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Ζημιές από πώληση/διαγραφή ενσώματων παγίων
Προβλεψεις
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
(Αύξηση) αποθεμάτων
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων
(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Aύξηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Μείον:
Καταβληθής φόρος εισοδήματος
Καταβληθέντες τόκοι
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από την πώληση ενσώματων παγίων
Καταβολές για αγορά ενσώματων παγίων
Καταβολές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις τραπεζικών δανείων
Πληρωμές υποχρώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

5
6
7
14 & 22
22 & 23
21
24
24

11

01.01.2019
- 31.12.2019

01.01.2018
- 31.12.2018*

1.300.101

1.269.247

199.809
37.947
32.121
(10.114)
17.355
28.243
75.834
(372)

180.254
44.482
(7.333)
79.698
(444)

(91.921)
(64.682)
(158.101)
17.018

(981.752)
443.250
(231.575)
20.319

(307.747)
(80.661)
994.830

(320.771)
(66.814)
428.561

1.600
(615.925)
(2.500)
372
(616.453)

(204.216)
(9.480)
444
(213.251)

(507.310)
(39.451)
(546.761)

(142.857)
(142.857)

(168.385)
811.169
642.784

72.452
738.717
811.169

* Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης.
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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