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Σελίδα 1 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (παρ. 3, άρθρο 29, Ν.4308/2014). 

 
1.1. Επωνυμία                    :  GREEN  COLA  COMPANY  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
1.2. Νομικός Τύπος  : Ανώνυμη Εταιρεία  
1.3. Περίοδος Αναφοράς : 01.01.2019 – 31.12.2019 
1.4. Διεύθυνση Έδρας  : Κηφισιά Αττικής 
1.5. ΑΡ.Μ.Α.Ε. / Γ.Ε.ΜΗ.  : 68396/01AT/Β/09/256    -     008905601000 
1.6. Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
1.7. Η Εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.  
1.8. Η Εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των Μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του 

νόμου 4308/2014. 
1.9. Η διοίκηση δηλώνει ότι οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 

σε πλήρη συμφωνία με τον N. 4308/2014. 
1.10. Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  
 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας (παρ. 4, άρθρο 29, Ν.4308/2014). 
  
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία διενήργησε αξιολόγηση των παραγόντων που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, όπως 
η αρνητική σχέση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και απαιτήσεων, καθώς και οι 
συσσωρευμένες ζημιές. Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν στην απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας της 13ης Μαρτίου 2020 για αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ οχτακοσίων χιλιάδων 
(800.000,00€). Η Διοίκηση πιστεύει ότι τα νέα κεφάλαια θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσει και να αναπτύξει τις δραστηριότητες της. 
 

3. Λογιστικές πολιτικές (παρ. 5, άρθρο 29, Ν.4308/2014). 
 
3.1.  Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές  

Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει 
τις ακόλουθες λογιστικές πολιτικές. 

 
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
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Σελίδα 2 

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.  
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται 
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:  

 
- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων  : 10 έτη. 
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό : 5 έτη. 

 
Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου 
έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του και αυτό το γεγονός έχει μόνιμο χαρακτήρα. 
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.  

 
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. 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 των λογισμικών 
προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη. 
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 
3.1.3.1. Συμμετοχές  
 Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε 

έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα 
που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι 
ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία 
των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία 
θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων 
μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή. Κατά την τρέχουσα χρήση 
διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της συμμετοχής στη Green Cola Hellas 
ΑΕ και δεν προέκυψε ζημιά απομείωσης. 
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3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που περιλαμβάνουν 

εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, 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. 

 Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους (ονομαστικά 
ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο 
χρόνος λήξεως τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμώνται στο 
αποσβέσιμο κόστος 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.  

 Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
στο κονδύλιο «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» 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.  

 
 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. 
 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος  
 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 
 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.  
 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενος φόρος  
   Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις  
   χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 

3.1.5. Αποθέματα 
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και μεταγενέστερα της 
αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα  αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος 
κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην 
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περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως 
καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε 
ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

 
 

3.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, που περιλαμβάνουν εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 
αποτιμώνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι 
οποίες αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με 
την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι 
σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 
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. 

 
3.1.7. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 
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. 
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. 

 
3.1.8. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 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. 

 
3.1.9. Λειτουργική μίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή 
Μισθώσεις  όπου  ουσιωδώς  οι  κίνδυνοι  και  ανταμοιβές  της  ιδιοκτησίας  
διατηρούνται  από  τον εκμισθωτή  ταξινομούνται  ως  λειτουργικές  μισθώσεις.  Οι  
πληρωμές  που  γίνονται  για  λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 

3.1.10.  Έσοδα και έξοδα 
Η Εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  
 
Ειδικότερα:  
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- Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 
καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
o Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 

συνδέονται με την κυριότητά τους.  
o Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.  
o Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα 

και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.  
 

3.1.11.  Στοιχεία της καθαρής θέσεως 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 
μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 
 

3.1.12.  Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
 

3.1.13.  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. 
  

3.2. Μεταβολή λογιστικών πολιτικών, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών πολιτικών 
Οι μεταβολές λογιστικών πολιτικών, 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.  
 

3.2.2. 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. 
 

3.2.3. 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.  
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4. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (παρ. 8, άρθρο 
29, Ν.4308/2014).  
 
4.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας μεταβολών 
ενσώματων πάγιων 
στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Γήπεδα Κτίρια
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Υπόλοιπο 1.1.2018 0,00 0,00 0,00 21.696,70

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 21.696,70

Υπόλοιπο 1.1.2018 0,00 0,00 0,00 11.549,34

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 2.699,13
Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 14.248,47
Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2018

0,00 0,00 0,00 7.448,23

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 0,00 0,00 21.696,70

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 21.696,70

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 0,00 0,00 14.248,47

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 2.069,69
Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 16.318,16
Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2019

0,00 0,00 0,00 5.378,54

Αξία κτήσεως 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

Αξία κτήσεως 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 
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4.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 
στοιχείων Υπεραξία

Δαπάνες 
αναπτύξεως

Λοιπά άυλα 
στοιχεία

Υπόλοιπο 1.1.2018 0,00 0,00 19.293,12

Προσθήκες περιόδου 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 0,00 19.293,12

Υπόλοιπο 1.1.2018 0,00 0,00 17.500,44

Αποσβέσεις περιόδου 621,29

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 0,00 18.121,73

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 0,00 0,00 1.171,39

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 0,00 19.293,12

Προσθήκες περιόδου 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 0,00 19.293,12

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 0,00 18.121,73

Αποσβέσεις περιόδου 537,47

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2019 0,00 0,00 18.659,20

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 0,00 0,00 633,92

Αξία κτήσεως 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

Αξία κτήσεως 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 
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5. Συμμετοχές σε θυγατρικές 

 
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

 
 
6. Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 
6.1. Δάνειο 

 
 Τα δάνεια αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

       
 

6.2. Εμπορικές Υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

      

 
 
6.3. Λοιπές υποχρεώσεις 

 
 Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:  
 

 
 
 

Συμμετοχές
Ποσοστό 

συμμετοχής Έδρα 31.12.2019 31.12.2018

Green Cola Hellas Α.Ε. Αρχική Αξία Συμμετοχής 2.955.741,80 2.955.741,80

- Αξία Απομείωσης -850.000,00

Green Cola Hellas Α.Ε. Τελική Αξία Συμμετοχής 74,26% Ελλάδα 2.105.741,80 2.955.741,80

SEE Beverages Investments Company Limited Αρχική Αξία Συμμετοχής 935.035,77 531.115,03

- Αξία Απομείωσης -81.207,59

SEE Beverages Investments Company Limited Τελική Αξία Συμμετοχής 26,85% Κύπρος 853.828,18 531.115,03

Σύνολο 2.959.569,98 3.486.856,83

Τραπεζικά Δάνεια 31.12.2019 31.12.2018

Δάνειο ALPHA BANK 305.026,90 304.991,17

Σύνολο 305.026,90 304.991,17

Εμπορικές υποχρεώσεις 31.12.2019 31.12.2018

Προμηθευτές 537.289,26 350.983,39

Προκαταβολές Πελατών 280.086,41 280.086,41
Επιταγές πληρωτέες 95.065,19 187.620,80

Σύνολο 912.440,86 818.690,60

Λοιπές υποχρεώσεις 31.12.2019 31.12.2018

Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 519.156,32 709.888,87

Σύνολο 519.156,32 709.888,87
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7. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό (παρ. 16, άρθρο 29, Ν.4308/2014). 
 

7.1. Εγγυήσεις 
 

Κατά την 31.12.2019 η Εταιρεία είχε εγγυηθεί στην EUROBANK AE και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ για δάνεια της θυγατρικής της εταιρείας, Green Cola Hellas ΑΕ, ποσού €500.000,00 και 
€750.000,00 αντίστοιχα. 
 

 
7.2. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Οι 
φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2013- 2019 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές 
αρχές, με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. 
 
 

8. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

• Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της Εταιρίας της 13ης Μαρτίου 2020 
αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 
οχτακοσίων χιλιάδων (€ 800.000,00), με έκδοση οχτώ χιλιάδων (8.000) νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.   

• Εντός του μηνός Μαρτίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον ιό Covid-19 
πανδημία και αναμένουμε ότι τα αποτελέσματά μας για το 2020 θα επηρεαστούν παρότι το 
πρώτο τρίμηνο εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες της Διοίκησης. Η πανδημία COVID-
19  είναι σύνθετη και εξελίσσεται γρήγορα, επομένως, η Εταιρία δεν είναι σε θέση αυτή τη 
χρονική στιγμή να εκτιμήσει πλήρως τις πιθανές συνέπειές της στα αποτελέσματά της. Η 
Εταιρία είναι έτοιμη να προχωρήσει στις απαραίτητες προσαρμογές σύμφωνα με τις 
εξελίξεις της αγοράς και την πορεία της πανδημίας του COVID-19, με στόχο να περιοριστεί 
ο αντίκτυπος στις ταμειακές ροές, σε συνδυασμό πάντα με τη λήψη άλλων μέτρων. 
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