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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. » Επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2021 
 

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, 

 
 

Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 
που έληξε την 31/12/2021, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή επί των πεπραγμένων της ίδιας 

εταιρικής χρήσης. 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), 

έχει συνταχθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας και αναφέρεται στις 

ελεγμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)., τις σημειώσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 
 

Γενικά 

 
Η εν λόγω εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 01/01/2021 έως και την 31/12/2021. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 

Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκαν και υποβάλλονται 
στην Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα 

με τα Δ.Π.Χ.Α. 
 

Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και αριθμοδείκτες 
οικονομικής διάρθρωσης 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μία αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων της 
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της κλειόμενης χρήσης, σας 

γνωρίζει τα παρακάτω: 
 

Οι Καθαρές Πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 12.822.043 αυξημένες κατά 12% έναντι της 

προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε € 11.480.425. 
 

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων ανήλθαν σε ζημίες € (286.893) έναντι ζημιών € (86.474) της 
προηγούμενης χρήσης. 

 
Τα Αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες € (309.380) έναντι κερδών € (102.521) της 

προηγούμενης χρήσης. 

 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχονται σε € 721.013 έναντι € 1.197.088 της προηγούμενης χρήσης. 

 
Οι Βασικοί Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχουν ως εξής: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 85% 74% 

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 15% 26% 

Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού 97% 90% 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 3% 11% 

Αποτελέσματα προ φόρων / Πωλήσεις -2% -1% 

Αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια -229% -20% 

Μικτό Κέρδος / Πωλήσεις 25% 24% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρ. Υποχρεώσεις 104% 92% 
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Λοιπές πληροφορίες 

 
Περιβαλλοντική ενημέρωση 

Στην πολιτική της Εταιρίας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Σχετικά με τις περαιτέρω δράσεις της Εταιρίας για τα 

θέματα του περιβάλλοντος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρία συμμετέχει ενεργά στην ευαισθητοποίηση 

των συνεργατών της σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και, γενικότερα, υιοθέτησης μιας υπεύθυνης 
στάσης ζωής. 

 
Εργασιακά ζητήματα 

Η διοίκηση της εταιρείας μέσω της στρατηγικής της παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους 
ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, παρέχοντας ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η εταιρεία δεν κάνει διακρίσεις σε σχέση με φύλο, φυλή, θρησκεία, ηλικία, 

κοινωνικές ομάδες, ή σεξουαλικές προτιμήσεις. Αντίθετα πιστεύει ότι η κατανόηση της διαφορετικότητας 
διευκολύνει την επαφή με όλες τις ομάδες καταναλωτών και εργατικού δυναμικού. Οτιδήποτε συνιστά 

άσκηση κάθε είδους φυλετικής και σεξουαλικής παρενόχλησης, σωματικής ή ψυχολογικής, απαγορεύεται 
αυστηρά. Οποιαδήποτε αντίθετη συμπεριφορά είναι επαγγελματικό ατόπημα και τιμωρείται. 

 

Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως και η 
επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

 
Την  14/12/2021 υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης του 33% που κατείχε η Ντιονικ ΑΕΒΕ. Δεν 

υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως τα οποία 

θα έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. 
 

Γ. Μερισματική πολιτική  
 

Την 27/10/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος.  

 

Δ. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε 

πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών είτε τοις μετρητοίς είτε με την λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών.  

Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη εξασφάλισης 
των απαιτήσεων της, προσπαθεί να λαμβάνει εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση 

σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού. 
 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών 

ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα.  

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της 
Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ποσό € 95.224. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας προέβη εντός της τρέχουσας χρήσεως σε ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω της λειτουργικής 
δραστηριότητας της. Περαιτέρω αναφορά και στη σημείωση 5 των οικονομικών καταστάσεων. 

 

(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. 
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική 

βάση. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, 
οι οποίες υπόκεινται σε μεταβλητά επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών 

ροών επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση 

μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 
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δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς 

κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. 
 

Ε. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 
 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και προηγούμενης χρήσεως και μέχρι σήμερα δεν διατηρεί 

υποκαταστήματα. 
 

ΣΤ. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη 
χρήση 

 
Η Διοίκηση της ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ A.E. επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε στρατηγική έχοντας 

υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής. 

Βασικό συστατικό της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση σε μέγιστο βαθμό του μεγέθους, της υποδομής, 
του κύρους, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και της στελέχωσης που διαθέτει η εταιρία. 

Οι στόχοι και προοπτικές αυτής της στρατηγικής συνοψίζονται στη διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς, 
στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής, και την αύξηση της παραγωγικότητας του στελεχιακού δυναμικού. 

Η Εταιρεία θα συνεχίσει την πορεία της στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής που έχει χαράξει η Διοίκησή της, 

εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία στον κλάδο που δραστηριοποιείται.  
    

Ζ. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 
 

Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 

 
Η. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία 

συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 
 

Η Εταιρία παρακολουθεί τόσο τις οικονομικές όσο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους 
και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει, κατά το δυνατόν, την επίπτωση 

των κινδύνων και να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των πελατών της. 

 
Με την από 23 Μαρτίου 2022 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών, κατά ΕΥΡΩ δέκα εννέα χιλιάδες 
πεντακόσια ενενήντα πέντε (€ 19.595), με την έκδοση τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα (3.919) νέων 

κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πέντε 5 

(5,00) η κάθε μία, υπέρ το άρτιον αξίας ΕΥΡΩ σαράντα έξι και τριάντα τρία εκατοστά του λεπτού (46,033) η 
κάθε μία και με τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ πενήντα ένα και τριάντα τρία εκατοστά του λεπτού (51,033) η κάθε 

μία, ενώ ποσό ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια τρία και τριάντα τρία λεπτά (180.403,33) που 
προέρχεται από την υπέρ το άρτιον αξία έκδοσης των μετοχών προστίθεται στα αποθεματικά της Εταιρείας. 

Επομένως, το Μετοχικό Κεφάλαιο που έχει καταβληθεί συνολικά ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εκατόν εβδομήντα 
εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε (179.595), κατανέμεται δε σε τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες 

δέκα εννέα (35.919) κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων, ονομαστικής αξίας 

πέντε (5,00) ΕΥΡΩ. 
 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 γεγονότα, 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

Παιανία, 27 Οκτωβρίου 2022, 
 

Με τιμή, 
 

 
 

 

Αγαμέμνων Κολιάτσος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 
AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

της 31ης Δεκεμβρίου 2021, 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, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της 

έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 
AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές 

τους 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 για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 
1. Στα αποθέματα περιλαμβάνονται και άχρηστα αποθέματα ποσού € 186.204, τα οποία έχουν 

μηδενική ρευστοποιήσιμη αξία. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση της αξίας αυτών των αποθεμάτων στη 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των αποθεμάτων και τα ίδια 

κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 186.204 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της 
προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 83.079 και € 103.125 αντίστοιχα. 

2. Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε σημαντική καθυστέρηση, συνολικού 
ποσού € 308.213. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί η κατά την εκτίμησή μας, απαιτούμενη πλήρης απομείωση 
των παραπάνω απαιτήσεων. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων και τα 

ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 308.213. Τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 

είναι μειωμένα κατά € 48.625 και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα € 356.838 αντίστοιχα. 
3. Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνεται απαιτήσεις μη εισπράξιμες ποσού € 97.894 που κατά 

παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, θα 
έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων. Λόγω του γεγονότος αυτού η 

αξία των λοιπών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 97.894 και τα 

αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 8.694 και € 89.200 
αντίστοιχα. 

4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 
χρήσεις 2015 έως και 2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν 

έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 

σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν 

έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που 
τυχόν απαιτείται. 

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

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. 

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη 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 
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τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 

Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 
παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

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

 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. 
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 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2021. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΝΟΜΩΝ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 

στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που 
περιγράφονται στην παράγραφο Βάση για γνώμη με επιφύλαξη της έκθεσης ελέγχου. 

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Νίκος Γαρμπής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 
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Γ. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης   
 

  Σημ 31/12/2021 31.12.2020* 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
  

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία   
  

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6.1 609.286 671.589 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 6.2 2.983 15.776 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6.3 0 452.843 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.5 51.447 7.955 

    663.716 1.148.163 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία   
  

Αποθέματα 6.6 966.816 959.345 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.7 1.251.273 1.015.880 

Λοιπές απαιτήσεις 6.8 679.029 572.699 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.9 987.111 777.882 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 4.547.945 4.473.969 

    
  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
  

Ίδια κεφάλαια   
  

Μετοχικό κεφάλαιο 6.10 160.000 160.000 

Τακτικό αποθεματικό   77.641 77.641 

Λοιπά Αποθεματικά   218.259 243.018 

Αποτελέσματα εις νέον   (330.804) (52.467) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   125.096 428.192 

Υποχρεώσεις   
  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
  

Μακροπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις 6.11 591.604 194.456 

Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.12 55.088 42.764 

Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   0 3.906 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.4  29.912 48.807 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων   676.603 289.932 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
  

Εμπορικές υποχρεώσεις 6.13 2.691.198 2.131.032 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.14 162.533 271.847 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις 6.11 721.013 1.197.088 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.15 171.502 155.877 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   3.746.246 3.755.844 

Σύνολο υποχρεώσεων   4.422.850 4.045.776 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   4.547.945 4.473.969 

 

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων 

οικονομικών καταστάσεων.  

*Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν 

αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε 

σημείωση 4.1). 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

 
Σημ- 

1/1 - 1/1 - 

31/12/2021 31/12/2020* 

Πωλήσεις 6.16 12.822.043 11.480.425 

Κόστος Πωληθέντων 6.17 (9.668.505) (8.671.502) 

Μεικτό κέρδος   3.153.538 2.808.922 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης   1.512  0 

Έξοδα διοίκησης 6.18 (1.732.515) (1.589.598) 

Έξοδα διάθεσης 6.18 (1.155.010) (1.059.732) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 6.19 (529.152) (192.532) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   (261.627) (32.940) 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα  6.20 77.028 29.657 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.20 (102.294) (83.191) 

Αποτέλεσμα προ φόρων   (286.893) (86.474) 

 Φόρος εισοδήματος 6.21 (22.487) (16.047) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά φόρων   (309.380) (102.521) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:   
  

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 

  
  

Αναλογιστικές κερδών/(ζημιών) αναγνώρισης πρόβλεψης 
αποζημίωσης προσωπικού 

6.12 (897) (8.600) 

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών)  6.4 197 2.064 

Αποθεματικό από επανεκτίμηση αξίας παγίων   (31.742) 293.445 

Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης των παγίων  6.4 6.983  (70.427) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   (334.838) 113.962 

 

 

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων 
οικονομικών καταστάσεων. 
 

*Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν 

αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε 

σημείωση 4.1). 
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ποσά σε € Σημ. 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 

Αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 

νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2020 
 

160.000 77.641 20.000 9.961 267.602 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19 
    

46.627 46.627 

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020* 
 

160.000 77.641 20.000 56.588 314.229 

 Αποτέλεσμα περιόδου  
    

(102.521) (102.521) 

 Λοιπά συνολικά έσοδα  
   

         223.018                      (6.536) 216.482 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων   0 0 223.018 (109.056) 113.962 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2020 160.000 77.641 243.018 (52.468) 428.191 

              

Υπόλοιπο την 1/1/2021 
 

160.000 77.641 243.018 (52.468) 428.191 

 Αποτέλεσμα περιόδου  
    

(309.380) (309.380) 

 Λοιπά συνολικά έσοδα 
   

        (24.759)                      31.043 6.284 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων   0 0 (24.759) (278.338) (303.097) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2021 160.000 77.641 218.259 (330.806) 125.096 

 
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων 
Tα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 4.1). 
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Κατάσταση ταμιακών ροών 

Ποσά σε €’ 

(Έμμεση Μέθοδος) Σημ. 
1/1 - 

31/12/2021 
1/1 - 

31/12/2020* 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
   

Κέρδη Περιόδου προ φόρων  
 

(286.893) (86.474) 

Προσαρμογές για: 
   

Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων στοιχείων 
6.1 - 
6.2 

181.209 79.502 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 
προσωπικού  

12.324 (46.415) 

Ζημιές από απομείωση παγίων στοιχείων 6.1 6.183 6.183 

Κέρδη από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 451.843 0 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.20 (77.028) (29.657) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.20 102.294 83.191 

Σύνολο προσαρμογών 
 

670.641 92.084 

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
πρίν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης  

383.748 6.331 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης 
   

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 
 

(7.471) 31.084 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  
 

(308.187) 326.797 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) 
 

506.195 (259.666) 

  
190.538 98.215 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

574.286 104.545 

Καταβληθέντες τόκοι 
 

(79.663) (64.390) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 
 

(23.612) (53.307) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  

471.011 (13.152) 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
   

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 
6.1 - 
6.2 

(106.112) (5.468) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  

(106.112) (5.468) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
   

Εισπράξεις / (πληρωμές) δανείων 
 

(72.699) 
 

255.711 

Πώληση από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων  1.000  

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  (83.971) (44.258) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  

(155.670) 211.453 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα (α+β+γ)  

209.229 192.834 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης  
 

777.882 585.048 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο 
τέλος της χρήσης   

987.111 777.882 

 
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων 
οικονομικών καταστάσεων. Tα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας 
για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής 
του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 4.1). 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 
1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
Η Εταιρία ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τα Σπάτα με αντικείμενο την 

αντιπροσώπευση, εμπορία και διανομή μέσω των ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων/ψυγείων, προϊόντων 

συντήρησης και κατάψυξης (τρόφιμα, κατεψυγμένα, παγωτά, αλλαντικά , καταναλωτικά προϊόντα κ.α).  
Την  14/12/2021 υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης του 33% που κατείχε η Ντιονικ ΑΕΒΕ και 

πλέον οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παύουν να  ενοποιούνται στις καταστάσεις της Ντιονικ 
ΑΕΒΕ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη, που έχουν θητεία έως και τη 
22/03/2026: 

 Αγαμέμνων Κολιάτσος, Πρόεδρος  

 Γεώργιος Βαξεβανίδης, Αντιπρόεδρος 

 Νικόλαος Κατσούλης, Διευθύνων Σύμβουλος. 

 Γεωργία Κάππου, Μέλος 

 Γιαννούλα Φώτου, Μέλος 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν από το 

Δ.Σ. στις 27/10/2022, και αναρτώνται στην ηλεκτρική διεύθυνση www.protypokentrodianomon.gr 
 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 
Η ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ A.E είναι εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο με αντικείμενο την 

Αντιπροσώπευση, εμπορία και διανομή μέσω των ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων/ψυγείων, προϊόντων 

συντήρησης και κατάψυξης (τρόφιμα, κατεψυγμένα, παγωτά, αλλαντικά κ.α.), καθώς και άλλων 
καταναλωτικών προϊόντων. 

 
2. Πλαίσιο κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί από την Διοίκηση σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern). Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και υπάρχουν συνθήκες που υποδηλώνουν 
την ύπαρξη αβεβαιότητας αναφορικά με την δυνατότητα της Εταιρίας να συνεχίσει την δραστηριότητα της, 

η Διοίκηση της Εταιρείας έχει σχεδιάσει τη λήψη συγκεκριμένων και κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση 

της ρευστότητας της (βλέπε σχετικά την υπ’ αριθμ. 5 σημείωση). 
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και 

ήταν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 
 

2.1 Χρήση εκτιμήσεων 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ απαιτεί  την υιοθέτηση εκτιμήσεων και την άσκηση 

κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και παραδοχών οι οποίες  

επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, καθώς και την καταχώριση των  εσόδων 
και εξόδων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και 

εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4. 

 

2.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 

01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

http://www.protypokentrodianomon.gr/
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Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση 

της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως 

αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 

αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην 

έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που 

εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία 

αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της 

αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει 

τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία 

αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που 

θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος 

μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή 

του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να 
συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις 

πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

2.1.3  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες 

Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή 

διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των 

Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 

στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές 

απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 
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- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το 

κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια 

προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία 

αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την 

αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που 

συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 

 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά 

ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου 

βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων 

ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 

ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 

17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 

κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν 

επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις 

έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του 

Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να 

διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, 

παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη 

εφαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική.  Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 

αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν 

τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους 

επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  

τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, 

αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός 

των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 
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Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 

αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η 

διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ 

και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής 

πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από 

τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το 

δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο 

αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή 

του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η 

ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την 

εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού 

επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων 

μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. 

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα 

έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της 

εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις 

και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου 

να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που 

προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις 

οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου 

φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι 

η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν 

αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – 

Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις 

απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με 

τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η 



 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση  

από 1 Ιανουαρίου  2021  έως 31 Δεκεμβρίου 2021 

18 

τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα 

παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων Η Εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

είναι σημαντική.  Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 
 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
2021 είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης 2020 και είναι οι ακόλουθες:  

 
3.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του 
πρωτεύον οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα).  

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς 
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 
3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους  
μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος 

κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτιριακές εγκαταστάσεις  σε ακίνητα τρίτων Διάρκεια μίσθωσης 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6 έτη 

Αυτοκίνητα 10-13 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός  3-23 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία αναφοράς. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία 
τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, 
που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα 

γενικά κόστη.  
 

Κατά την 31.12.2020 η εταιρεία προέβη σε αλλαγή λογιστικής πολιτικής σχετικά με την επιμέτρηση της 

αξίας στις εξής κατηγορίες παγίων: κτίρια, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. Πλέον οι 
κατηγορίες αυτές επιμετρώνται στην εύλογη αξία μειωμένη με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές 

απομείωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 16.  
Το αποθεματικό αναπροσαρμογής το οποίο προκύπτει από τις εκτιμήσεις των ενσώματων παγίων που 

παρακολουθούνται με βάση το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής, καταχωρείται στα λοιπά συνολικά έσοδα 
της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και πιστώνεται με την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων 
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στα ίδια κεφάλαια. Στον βαθμό όμως που το κέρδος από την αναπροσαρμογή αυτή αναστρέφει μία ζημία ή 

απομείωση από επανεκτίμηση του ιδίου στοιχείου η οποία προηγουμένως είχε αναγνωριστεί στα 

αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης, τότε το κέρδος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Αντίθετα, 
η ζημία αναπροσαρμογής απεικονίζεται στα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης. Στην περίπτωση όμως 

που έχει ήδη σχηματιστεί αποθεματικό από την αναπροσαρμογή, τότε μειώνεται πρώτα το αποθεματικό και 
το υπόλοιπο ποσό που υπερβαίνει το ύψος του αποθεματικού επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. 

Μία ετήσια μεταφορά από το αποθεματικό αναπροσαρμογής στα αποτελέσματα εις νέον γίνεται για τη 

διαφορά μεταξύ της απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του ενσώματου 
παγίου και της απόσβεσης που βασίζεται στην αρχική αξία του παγίου. Κατά την πώληση, το τυχόν 

αποθεματικό αναπροσαρμογής που σχετίζεται με το συγκεκριμένο ενσώματο πάγιο που πωλήθηκε 
μεταφέρεται στα αποτελέσματα εις νέον. 

 
3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα.  

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους μείον τις διενεργηθείσες 
αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από   4  έως 10  χρόνια. 
 

3.4  Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 
ενεργητικού για μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για μία 

άλλη επιχείρηση. 
 

Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται 
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η εταιρεία καθίσταται ένα εκ των συμβαλλομένων 

μερών του χρηματοοικονομικού μέσου.  
 

Αρχική επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 

Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και 

επιμετρώνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΔΠΧΑ 15, ήτοι στην τιμή συναλλαγής τους, τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται αρχικά 
στην εύλογη αξία τους, αυξημένη (ή μειωμένη στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) με 

το σχετικό κόστος της συναλλαγής. Τα σχετικά κόστη δεν προστίθενται στην περίπτωση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (αφαιρούνται στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων) που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιμή της 
συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη σύμφωνα με τους 

ορισμούς του ΔΠΧΑ 13. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η εύλογη αξία του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την αρχική 

αναγνώριση, να διαφέρει από την τιμή της συναλλαγής. Στην περίπτωση που μέρος του ανταλλάγματος που 
καταβλήθηκε ή ελήφθη αφορά σε κάποιο άλλο στοιχείο πέραν του χρηματοοικονομικού μέσου, η εταιρεία 

θα πρέπει να επιμετρά την εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού μέσου.  

 
Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων 

Οι δύο παράγοντες βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 
του ενεργητικού είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών 

του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και 

αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος: Ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος αν 
ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες: 
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(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου ο 

στόχος είναι η διακράτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να 

εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους, και 
(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 

καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία 
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες: 

(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου ο 
στόχος είναι τόσο η είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών όσο και η πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και 
(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 

καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 

τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  
3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, στην περίπτωση που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω δύο 

περιπτώσεις. Μία εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση να προσδιορίσει χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του ενεργητικού ως επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εάν αυτό 
εξαλείφει ή μειώνει σημαντικά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή στην αναγνώριση («λογιστική 

ανακολουθία»), η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιμέτρηση στοιχείων 
του ενεργητικού ή υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των κερδών και ζημιών επί αυτών σε 

διαφορετικές βάσεις. 

Μία εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση, να κάνει μία αμετάκλητη επιλογή να παρουσιάζει στα 
λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μίας επένδυσης σε συμμετοχικό 

τίτλο που δεν διακρατείται προς εμπορία, ούτε αποτελεί ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από τον 
αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που μία εταιρεία εφαρμόσει την ανωτέρω 

επιλογή, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει στα αποτελέσματα της χρήσης (και όχι στα λοιπά συνολικά έσοδα), 
τα μερίσματα από την επένδυση αυτή. 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 
1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος. 

2. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η 

ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 
1. στο επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή 

εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη 
συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και  

2. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται 

αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

του ενεργητικού, όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν 
διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο 

κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από 

την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται. 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και 
αναταξινομούνται στα αποτελέσματα κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία 

αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με 
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αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά. 

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, εκτός από τις ακόλουθες 
εξαιρέσεις: 

1. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

2. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για αποαναγνώριση ή αναγνωρίζεται σύμφωνα με 

την προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης στη διαχείριση του μεταβιβαζόμενου στοιχείου του 
ενεργητικού. 

3. συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης. 
4. δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκιο χαμηλότερο από το τρέχον επιτόκιο της αγοράς. 

5. το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που αναγνωρίζεται από έναν αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων για 

την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3. 
Τα κέρδη και οι ζημιές από την μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 

έχουν ταξινομηθεί στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται στα αποτελέσματα της 
χρήσης, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων που αποτελούν τμήμα μίας σχέσης αντιστάθμισης και της 

μεταβολής στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολή του 

πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης (η οποία παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα). 
 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή όταν η εταιρεία 

μεταβιβάσει το στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας επί αυτού.  
Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης όταν, και μόνο όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 
εκπνέει. Συνεπώς, μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) εξαλείφεται, όταν ο οφειλέτης είτε 

απαλλάσσεται της υποχρέωσης (ή μέρους αυτής) εξοφλώντας τον πιστωτή είτε απαλλάσσεται νομίμως από 
την πρωταρχική ευθύνη της υποχρέωσης (είτε μέσω νομικής διαδικασίας είτε από τον πιστωτή). 

 

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 

Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει 
αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή 

εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο 
ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. 

Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ: 
 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά 

μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία 

αναφοράς (Στάδιο 1), 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά 

την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και  
 των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά 

την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το 

Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και 

των ταμειακών ροών που η εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία 
εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 
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3.5 Αποθέματα  

Την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του 
κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο 

FIFO. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η 

πώληση. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. Γίνεται ειδική πρόβλεψη 

σε ετήσια βάση για τα αποθέματα που θεωρούνται πεπαλαιωμένα και πιθανόν να μην μπορούν να 
πωληθούν. 

 
3.6 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την 

πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο 
ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η 

οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα 
αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις 
εκτιμώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το 

υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς, ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους  σχετικούς κινδύνους. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, 

υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην 
περίπτωση αυτή, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές 

ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια 
ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η 

Εταιρία χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα 
με βάση τη φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε 

σχέση με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το 

οικονομικό περιβάλλον. 
 

3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και 

οι τραπεζικές καταθέσεις. 
 

3.8 Μετοχικό κεφάλαιο και Τακτικό Αποθεματικό 
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί. Το τίμημα που 

καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» στα 
ίδια κεφάλαια.  

(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών 

απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, καθαρά από φόρους. 
 

Σύμφωνα με το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατούν το 5% των καθαρών 
ετησίων μετά φόρων κερδών τους για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου το υπόλοιπο του 

τακτικού αποθεματικού ισούται ή φθάσει τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.  

Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο. 
 

3.9 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.  
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Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου 
εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο 
φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του 

ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων χρήσης. 

 

Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος 
Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά βάρη ή 

οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 
αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της 

υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των  περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, 

εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στη χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 
τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Σε 

περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών 
εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης, χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο 

κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 
 

3.10 Παροχές στο προσωπικό 
i. Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και 
σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται 

ως υποχρέωση και σε περίπτωση που το ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών , το 

υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού, μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή 
θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

    
ii. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν συντάξεις και άλλες εισφορές (εφάπαξ 

αποζημίωση) που παρέχει η εταιρεία μετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των 
εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν μόνο προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Το δεδουλευμένο 

κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

(α) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ. 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της Εταιρείας σε 

περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του 

εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η πληρωτέα εισφορά από 
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την Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την 

αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα της χρήσης. 

(β) Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 
απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης 

εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την 

υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, 
βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης 
υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

(ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των 
παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου 

εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω 

συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). Αναλυτικότερη 
αναφορά γίνεται στην σημείωση 4.1. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία 

των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική 

εταιρία) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της 
προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 

με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση της χρήσης 2020 το επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του δείκτη των ευρωπαϊκών 

ομολόγων iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, 

δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση 
με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες προβλέψεις. 

Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη 
προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές Οι προβλέψεις που αφορούν 

την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και 
συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη 

αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19R, το οποίο 
περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, 

μεταξύ άλλων: 
• την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική 

εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 

• τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα 
αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 

υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 
χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, 

• την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερα εκ των 
ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η 

τερματική παροχή, 

• λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 
 

3.11 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:  

(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 

(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 
(3) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια υποχρέωση 
για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. Σε περιπτώσεις όπου η εκροή 

οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης 
δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων και 

προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις 
αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, με βάση 

τα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία αναφοράς, περιλαμβάνοντας τους 

κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση. 
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η 

παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. Το 
προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία 

του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για 
τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί. Όταν χρησιμοποιείται η 

μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να 

αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος στα αποτελέσματα.  
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός 

περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 
οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

3.12 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
i. Έσοδα 

Η Εταιρία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, 
μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί σε έναν πελάτη. Ένα αγαθό ή η υπηρεσία 

μεταβιβάζονται όταν (ή καθώς) ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του στοιχείου αυτού. Ο πελάτης αποκτά τον 

έλεγχο του αγαθού ή υπηρεσίας, όταν μπορεί να κατευθύνει τη χρήση του και να λαμβάνει ουσιαστικά όλα 
τα οικονομικά οφέλη από αυτό. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, 

συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να 
επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη χρήση που αυτές παρασχέθηκαν με βάση το 

στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η 

οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. 

 
ii. Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται 
για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του 

μισθίου. 
 

3.13 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 
3.14 Μισθώσεις 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, μια σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση εάν μεταφέρει το δικαίωμα του ελέγχου 

της χρήσης ενός αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου για μια χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος. 
Για τέτοιες συμβάσεις, το νέο μοντέλο απαιτεί από τον μισθωτή να αναγνωρίζει δικαίωμα χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρέωση μίσθωσης. Το δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου 
αποσβένεται και η υποχρέωση δημιουργεί τόκους. 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η Εταιρία μετρά τις υποχρεώσεις μίσθωσης στην παρούσα αξία των 
ανεξόφλητων μισθωμάτων εκείνη την ημερομηνία. Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται 

χρησιμοποιώντας το έμμεσο επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν το ποσοστό αυτό δεν είναι άμεσα προσδιορίσιμο, 

το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του στοιχείου που συμπεριλήφθηκε στη σύμβαση μίσθωσης. Γενικά, η 
Εταιρία χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του ως προεξοφλητικό επιτόκιο. Πρόκειται για το 
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επιτόκιο που ο μισθωτής θα έπρεπε να καταβάλλει κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης για δάνειο 

παρόμοιας διάρκειας και με παρόμοια εξασφάλιση, για να αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο παρόμοιας 

αξίας με το δικαίωμα χρήσης σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. 
Η διάρκεια μίσθωσης είναι η μη ακυρώσιμη περίοδος της μίσθωσης. Οποιεσδήποτε περίοδοι που 

καλύπτονται από δικαιώματα προαιρέσεως που κατέχει η Εταιρία περιλαμβάνονται στην υποχρέωση 
μίσθωσης μόνο εάν είναι εύλογο ότι τα δικαιώματα προαίρεσης θα ασκηθούν. Επιπλέον, οι περίοδοι που 

καλύπτονται από την επιλογή λήξης της μίσθωσης που κατέχει η Εταιρία συμπεριλαμβάνονται μόνο εάν η 

Εταιρία είναι εύλογα βέβαιη ότι αυτές οι επιλογές δεν θα ασκηθούν. 
Το δικαίωμα χρήσης χρησιμοποιηθέντων περιουσιακών στοιχείων αρχικά αποτιμάται στο κόστος που είναι το 

αρχικό ποσό της υποχρέωσης μίσθωσης προσαρμοσμένο για τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης ή πριν από την ημερομηνία έναρξης, συν το αρχικό 

άμεσο κόστος και την εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του υποκείμενου 
περιουσιακού στοιχείου ή της αποκατάστασης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή του χώρου στον 

οποίο βρίσκεται, μείον τυχόν κίνητρα μίσθωσης που έλαβε. Τα δικαιώματα χρήσης αποτιμώνται στο κόστος 

μείον τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης και διευθετούνται για ορισμένες 
αναπροσαρμογές της υποχρέωσης μίσθωσης. Αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη 

διάρκεια της μικρότερης μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και της 
διάρκειας μίσθωσης. Εάν το κόστος των δικαιωμάτων χρήσης αντικατοπτρίζει ότι η Εταιρία θα ασκήσει μια 

επιλογή αγοράς, τότε αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου περιουσιακού 

στοιχείου. 
 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, 

εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και 

τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων.  
 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 

συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων 

πληροφοριών. 
 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με 
βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, 

εσόδων και εξόδων αφορούν: 
• Φόροι εισοδήματος 

Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του 

φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, 
βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του 

ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος 

και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
• Εξέταση για τυχόν απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των 
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται 

σχετικός έλεγχος απομείωσης προκειμένου να προσδιοριστεί η ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού στοιχείου. 

Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής 
πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του.  

• Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο 

αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση 
της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν την 

αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων. 

• Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες από απαιτήσεις από πελάτες 
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Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών, με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετράται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά 
στοιχεία. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψουν 

επαρκώς τη ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η 
σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται σε κάθε περίοδο αναφοράς, με μεταβολές επί αυτής να 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

Το υπόλοιπο της πρόβλεψης για απομείωση απαιτήσεων προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς ώστε να αντανακλά την πιθανή σχετική απώλεια. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη 

διαγράφεται καμιά απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.  
• Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα 

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση 
στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες 

από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται. 

Πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
• Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 
της. Η Εταιρεία εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 

καταστάσεων και προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας, βάσει 

στοιχείων από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων εξελίξεων 
των υποθέσεων που διαχειρίζονται. Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν 

σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας την 31/12/2020. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά 

με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν 
σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 

• Συνταξιοδοτικά προγράμματα/ Αποζημίωση προσωπικού 
Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται 

με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το 
επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής. Η Εταιρία 

καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο το 

οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών 
ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρία χρησιμοποιεί το 
επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η 

υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής 

συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών 
βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς. 

4.1 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των καθορισμένων παροχών 
προσωπικού σε περιόδους υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης 

υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

(ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των 

παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου 

εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω 

συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). 

Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το 

παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες 

που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να 

τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό. 
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H Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις 

παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και της τροποποίησής του από 

τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των 

εργαζομένων. 

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις, έχει ως 

αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία 

συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή 

λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής 

περιόδου, με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων 

κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών για 

κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε χρήση 

σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8.  

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής απόφασης για κάθε 

συγκεκριμένο κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων που επηρεάσθηκε : 
 
(Ποσά σε €) ΕΤΑΙΡΙΑ 

Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/2019 ΔΛΠ 19 1/1/2020 

Αποτελέσματα Εις Νέον 9.963 61.351 71.314 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 89.179 (61.351) 27.828 

    (Ποσά σε €) ΕΤΑΙΡΙΑ 

Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/2020 ΔΛΠ 19 
31/12/2020 

Αναθεωρημένο 

Αποτελέσματα σε νέο (112.402) 59.935 (52.467) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 29.880 18.927 48.807 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 121.626 (78.862) 42.764 

 
(Ποσά σε €) ΕΤΑΙΡΙΑ 

Απόσπασμα Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 
1/1/2020-

31/12/2020  
ΔΛΠ 

19 

Αναθεωρημένο 
1/1/2020- 

31/12/2020 

Κόστος Πωληθέντων (8.671.502) 0 (8.671.502) 

Έξοδα διοίκησης (1.589.589) (9) (1.589.598) 

Έξοδα διάθεσης (1.059.732) 0 (1.059.732) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (83.897) 706 (83.191) 

Φόρος εισοδήματος (15.731) (316) (16.047) 

Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων  (87.525) 1.051 (86.474) 

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ( EBITDA )  

46.216 345 46.562 

 
 

    
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
1/1/2020-

31/12/2020  
ΔΛΠ 

19 

Αναθεωρημένο 
1/1/2020-

31/12/2020 

Αναλογιστικές κερδών/(ζημιών) αναγνώρισης πρόβλεψης αποζημίωσης 
προσωπικού 

(25.059) 16.459 (8.600) 

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) 5.951 (3.887) 2.064 
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5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου.  

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε 

πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών είτε τοις μετρητοίς είτε με την λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών. 

η Διοίκηση της Εταιρείας, σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη εξασφάλισης των 
απαιτήσεων της, προσπαθεί να λαμβάνει εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού. 
 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της 

Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ποσό € 95.224. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας προέβη εντός της τρέχουσας χρήσεως σε ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω της λειτουργικής 
δραστηριότητας της.  

Σημειώνεται πως η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί στενά την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων, 
πραγματοποιώντας ενδελεχής οικονομικούς ελέγχους και προβαίνει συχνά στην υιοθέτηση μέτρων με στόχο 

την ενίσχυση των πωλήσεων. Επίσης, εφαρμόζει και μια σειρά ενεργειών με απώτερο σκοπό τον περιορισμό 

του λειτουργικού κόστους, ενώ εξετάζονται και αξιολογούνται κινήσεις που μπορεί να αποφέρουν περαιτέρω 
οφέλη, όπως η αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες /προμηθευτές (αύξηση των 

πιστωτικών ορίων από προμηθευτές και αύξηση του χρόνου αποπληρωμής).  
Η αναπτυξιακή δυναμική του τρέχοντος έτους θα προσδιορισθεί κυρίως από τη διάρκεια και την ένταση της 

επιδημίας Covid-19, της ενεργειακής κρίσης καθώς και των πληθωριστικών πιέσεων. Η Εταιρία παρακολουθεί 

τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσει, κατά το δυνατόν, την επίπτωση των σχετιζόμενων κινδύνων και να συνεχίσει την 

απρόσκοπτη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των πελατών της. 
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι 

οι δράσεις που έχει σχεδιάσει δεν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, εκτιμάται ότι δεν θα αντιμετωπίσει θέματα 
χρηματοδότησης και ρευστότητας της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών.  

 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.  
 

31/12/2021 
Εντός   Από 1 Αργότερα 

από  5 έτη 
Σύνολο 

12 μηνών έως 5 έτη 

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.691.198 0 0 2.691.198 

Τρέχουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις 
162.533 0 0 162.533 

Λοιπές Υποχρεώσεις 171.502 0 0 171.502 

Δανειακές Υποχρεώσεις 721.013 291.619 299.985 1.312.617 

Σύνολο 3.746.246 291.619 299.985 4.337.850 

 

 

31/12/2020 
Εντός   Από 1 Αργότερα 

από  5 έτη 
Σύνολο 

12 μηνών έως 5 έτη 

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.131.032 0 0 2.131.032 

Τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

271.847 0 0 271.847 

Λοιπές Υποχρεώσεις 155.877 3.906 0 159.783 

Δανειακές Υποχρεώσεις 1.197.088 176.023 18.433 1.391.544 

Σύνολο 3.755.844 179.929 18.433 3.954.206 
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 (γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική 

βάση. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, 
οι οποίες υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών 

ροών επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση 

μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων σε μία 

λογική μεταβολή των επιτοκίων της τάξης του +/- 1 %. 
 

31/12/2021 31/12/2020 

Μεταβολή Αποτέλεσμα 
προ φόρων  

Ίδια Μεταβολή Αποτέλεσμα 
προ φόρων  

Ίδια 
επιτοκίων κεφάλαια επιτοκίων κεφάλαια 

1% - 13.521 - 10.546 1% - 11.527 - 8.761 

-1%   13.521   10.546 -1%  11.527   8.761 
 

δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς 

κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. 
 

 

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 

6.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Η ανάλυση της μεταβολής των παγίων περιουσιακών στοιχείων στην τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση 

παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Δικαιώματα Χρήσης 

Μεταφορικών 

μέσων

Δικαιώματα 

Χρήσης 

Kτιρίων

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 31/12/2019 336.030 21.577 503.334 400.174 75.239 0 1.336.354

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (272.417) (21.233) (477.187) (341.228) (36.416) 0 (1.148.481)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2019 63.613 344 26.147 58.946 38.823 0 187.873

Προσθήκες 5.468 163.273 93.813 262.554

Επανεκτίμηση παγίων προσαρμογή στην αξία κτήσης 0 0 83.683 0 83.683

Αποσβέσεις (3.887) (139) (5.889) (14.953) (36.022) (5.212) (66.102)

Απομείωση παγίων (4.249) (1.672) -261 0 0 (6.183)

Επανεκτίμηση παγίων προσαρμογή στις συσ. Αποαβέσεις 5.584 0 139.730 64.447 0 0 209.762

Λογιστική Αξία την 31/12/2020 336.030 21.577 587.017 405.642 238.512 93.813 1.682.591

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (274.969) (21.372) (345.018) (291.994) (72.438) (5.212) (1.011.003)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2020 61.061 205 241.999 113.648 166.074 88.601 671.588

Λογιστική Αξία την 31/12/2020 336.030 21.577 587.017 405.642 238.512 93.813 1.682.591

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (274.969) (21.372) (345.018) (291.994) (72.438) (5.212) (1.011.003)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2020 61.061 205 241.999 113.648 166.074 88.601 671.588

Προσθήκες 73.135 32.978 106.113

Αποσβέσεις (11.854) (78) (53.778) (26.586) (44.848) (31.271) (168.416)

Λογιστική Αξία την 31/12/2021 336.030 21.577 660.152 405.642 271.491 93.813 1.788.704

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (286.823) (21.450) (398.796) (318.580) (117.287) (36.483) (1.179.419)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2021 49.207 127 261.355 87.062 154.204 57.330 609.285  
 

Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
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6.2 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας περιλαμβάνουν άδειες λογισμικού. Η ανάλυση της μεταβολής 

τους παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Άδειες 

Λογισμικού 

Λογιστική Αξία την 1/1/2020 183.665 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (154.489) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2020 15.776 

Αποσβέσεις (13.400) 

Καθαρή Αξία την  31 Δεκεμβρίου 2020 2.376 

Αποσβέσεις 2021 (12.793) 

Λογιστική Αξία την  31 Δεκεμβρίου 2021 183.665 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (180.682) 

Καθαρή αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021 2.983 

 
 

6.3  Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 
Στις 20/12/2021 η εταιρεία προέβη στην πώληση της συμμετοχής της στην «ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ ΑΒΕΕ» (μη 

εισηγμένη εταιρεία, με έδρα στην Ελλάδα). Η συμμετοχή του 3% που κατείχε η εταιρεία, είχε αναγνωριστεί 
στο κόστος κτήσης ποσού € 452.843. Η ζημιά από την πώληση ανέρχεται σε € 451.843 και περιέχεται στο 

κονδύλι «Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης» 

 
6.4  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/ υποχρεώσεις  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 
φορολογικές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων και υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που 
αναμένεται να ισχύει στις χρήσεις κατά τις οποίες αναμένεται να αναστραφούν οι προσωρινές φορολογητέες 

και εκπεστέες διαφορές, έχουν ως εξής:  

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο την 

1/1/21

(Χρέωση)/ Πίστωση 

στα αποτελέσματα

(Χρέωση)/  Πίστωση 

στην καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/21

Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία (49.768) 26.788 6.983 (15.997)

Δικαιώματα χρήσης παγίων στοιχείων (39.857) (6.680) 0 (46.537)

Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία 10.264 1.659 197 12.120 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 30.556 (10.053) 0 20.503 

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Απαιτήσεων και 

Υποχρεώσεων

(48.805) 11.714 7.180 (29.911)

 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο την 

1/1/20

(Χρέωση)/ Πίστωση 

στα αποτελέσματα

(Χρέωση)/  Πίστωση 

στην καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/20

Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 12.078 8.581 (70.427) (49.768)

Δικαιώματα χρήσης παγίων στοιχείων (9.318) (30.539) 0 (39.857)

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.176 (5.176) 0 0 

Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία 6.679 1.521 2.064 10.264 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 2.456 28.100 0 30.556 

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Απαιτήσεων και 

Υποχρεώσεων

17.071 2.487 (68.363) (48.805)

 
 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα είχε ορισθεί στο 24% για το 2020, 

αλλά με βάση την παράγραφο 120 του Νόμου 4799/2021 τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που 

αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των 
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πιστωτικών ιδρυμάτων φορολογούνται με συντελεστή 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 

και εφεξής. 

 
6.5 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εγγυήσεις ενοικίων αυτοκινήτων και στα 

Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΕΒΕ. 
 

6.6 Αποθέματα 
Τα αποθέματα  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Εμπορεύματα 1.006.816 999.345 

Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων (40.000) (40.000) 

Σύνολο 966.816 959.345 

 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των αποθεμάτων της Εταιρείας έναντι δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων. 
 

6.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Πελάτες 1.139.783 939.663  

Γραμμάτια εισπρακτέα 14.023 8.500  

Επιταγές εισπρακτέες 95.027 65.277  

Επιταγές σε καθυστέρηση 24.136  24.136  

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης (21.695) (21.695) 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 1.251.273 1.015.880 

 

 
Η ανάλυση και η κίνηση του λογαριασμού «προβλέψεις απομείωσης» έχει ως εξής: 

 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο έναρξης  (21.695) (326.023) 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 0  304.328  

Υπόλοιπο λήξης (21.695) (21.695) 

 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 

ζημιών απομείωσης, σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, για τον προσδιορισμό 

των οποίων χρησιμοποιείται πίνακας χρονολογικής ανάλυσης και ποσοστών με τη χρήση ιστορικών 
δεδομένων (3 ετών) και εύλογων προβλέψεων.   

 
Η αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών δεν εξαρτάται πλέον από την αρχική αναγνώριση της κάθε 

απαίτησης. Αντίθετα, η εταιρεία εξετάζει ένα ευρύτερο φάσμα πληροφοριών κατά την εκτίμηση του 

πιστωτικού κινδύνου και τη μέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των 
παρελθόντων γεγονότων, των τρεχουσών συνθηκών, εύλογων και υποστηρικτικών προβλέψεων που 

επηρεάζουν την αναμενόμενη είσπραξη των μελλοντικών ταμειακών ροών του μέσου. 
 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η μέγιστη έκθεση 

στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται με τις 
λογιστικές αξίες των απαιτήσεων. 
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6.8 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2021 31/12/2020 

Χρεώστες διάφοροι 63.101 68.501 

Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ 299.946 308.090 

Ελληνικό Δημόσιο 29.126 4.163 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 29.831 23.255 

Έξοδα Επόμενων χρήσεων 257.025 168.691 

Σύνολο 679.029 572.699 

 

Από τις απαιτήσεις από τα μέλη ΔΣ, ποσό € 299 χιλ, αφορά έντοκες απαιτήσεις από δάνεια που έχουν 
χορηγηθεί σε μέλη ΔΣ. 

 

6.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  31/12/2021 31/12/2020 

Διαθέσιμα στο ταμείο 38.770 46.490 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 858.341 490.057 

Δεσμευμένες καταθέσεις 90.000 241.335 

Σύνολο 987.111 777.882 

 

6.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο την 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των €160.000 διαιρούμενο σε 32.000 κοινές 

μετοχές ονομαστικής αξίας €5,00 εκάστης.   
 

6.11 Δανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 452.398 0 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις μακροπρόθεσμες 139.206 194.456 

Μακροπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις 591.604 194.456 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 642.343 1.135.033 

Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 78.670 62.055 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις 721.013 1.197.088 

Σύνολο δανείων 1.312.617 1.391.544 

 
Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας την 31/12/2021 ήταν 7,57% (2020: 7,28%). 

 
Την 13 Δεκεμβρίου 2021, η εταιρεία προέβη σε συμφωνητικό ρύθμισης οφειλής ποσού € 500χιλ με την 

doValue Greece, σύμφωνα με το οποίο το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε 12 ισόποσες εξαμηνίες δόσεις των € 

25χιλ αρχής γενομένης 31/1/2023 και μια τελική δόση ύψους €200χιλ στην λήξη του δανείου. Το επιτόκιο 
της εν λόγω σύμβασης είναι κυμαινόμενο Euribor 6m με σταθερό περιθώριο 2%. 
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6.12 Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση 

στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα με τον 

μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. 

Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Σε περίπτωση 

αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20. Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ 

αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για μη χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19R και η σχετική 

υποχρέωση υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης. 

Τον Μάιο του 2021, η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης 

υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

(ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των 

παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου 

εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω 

συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). Με βάση την ως άνω 

απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές 

αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την 

λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό. 

Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις 

παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και της τροποποίησής του από 

τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των 

εργαζομένων. Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι 

την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή 

λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής 

περιόδου, με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων 

κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών για 

κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε χρήση 

σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8. Αναλυτικότερη αναφορά στην επίδραση της αλλαγής 

λογιστικής πολιτικής στα ποσά της συγκριτικής περιόδου γίνεται στην σημείωση 4.1. 

Η ανάλυση της υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία της Εταιρείας έχει ως 
ακολούθως: 

  31/12/2021 
31/12/2020 

Αναθεωρημένο 

Καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών 55.087 42.764 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα δημιουργεί έκθεση της Εταιρείας σε αναλογιστικούς κινδύνους, όπως τον κίνδυνο 
λόγω χρήσης παραδοχών μακροζωίας και επιτοκίου προεξόφλησης των παραδοχών.  
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i. Μεταβολές της υποχρέωσης των καθορισμένων παροχών  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συμφωνία των υπολοίπων έναρξης και λήξης των παρουσιαζόμενων 
χρήσεων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα: 

  31/12/2021 
31/12/2020 

Αναθεωρημένο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 42.764 27.828 

Περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα     

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 31.307 15.580 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους (20.201) (9.564) 

Κόστος τόκων (έσοδο) 321 320 

Συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα  11.427 6.336 

Περιλαμβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα     

– Αναλογιστικές ζημιές / (κέρδη) προκύπτοντα από:     

 - Χρηματοοικονομικές παραδοχές -  1.449 

 - Εμπειρικές αναπροσαρμογές 897 7.150 

Συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στα λοιπά συνολικά έσοδα  897 8.600 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 55.087 42.764 

 

ii. Παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης  

Οι ακόλουθες ήταν οι κύριες υποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη στην αναλογιστική μελέτη του προγράμματος 

καθορισμένων παροχών που ήταν σε ισχύ την 31/12/2021 (εκφρασμένες με σταθμικό μέσο όρο): 
 

  31/12/2021 31/12/2020 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,75% 0,75% 

Αυξήσεις μισθών 2,00% 2,00% 

Πληθωρισμός 1,80% 1,50% 

 

6.13 Εμπορικές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των υπολοίπων των εμπορικών υποχρεώσεις της Εταιρίας έχει ως εξής: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Προμηθευτές 1.794.596 1.460.155 

Επιταγές Πληρωτέες 844.218 617.512 

Προκαταβολές πελατών 52.384 53.365 

Σύνολο 2.691.198 2.131.032 

 
6.14 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας κατά την 31/12/2021 και 31/12/2020 αναλύονται ως 

κάτωθι: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Οφειλόμενος Φόρος εισοδήματος 58.601 21.336 

Υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους  73.931 220.511 

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 30.000 30.000 

Σύνολο 162.533 271.847 

 
6.15 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 84.336 103.424 

Πιστωτές διάφοροι 87.167 52.452 

Σύνολο 171.502 155.877 
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6.16 Πωλήσεις 

 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

  01/01 - 31/12/2021 01/01 - 31/12/2020 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 11.839.541 10.535.371 

Πωλήσεις υπηρεσιών 982.502 945.054 

Σύνολο 12.822.043 11.480.425 

 
Το σύνολο των πωλήσεων της Εταιρίας είναι στην Ελλάδα. 

 

6.17 Κόστος πωληθέντων 
 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  01/01 - 31/12/2021 01/01 - 31/12/2020 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο 9.697.147 8.679.002 

Ιδιοπαραγωγή (28.642) (7.500) 

Σύνολο 9.668.505 8.671.502 

 
6.18 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης 

 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αναλύονται ως εξής : 

 Έξοδα διοίκησης 01/01 - 31/12/2021 01/01 - 31/12/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 921.169 895.425 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 143.885 158.044 

Παροχές τρίτων 189.086 205.332 

Φόροι τέλη 22.548 12.987 

Διάφορα έξοδα 347.101 270.110 

Αποσβέσεις παγίων 108.725 47.701 

Σύνολο 1.732.515 1.589.598 

 
 

 Έξοδα διάθεσης 
01/01 - 

31/12/2021 
01/01 - 

31/12/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 614.113 596.950 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 95.923 105.362 

Παροχές τρίτων 126.058 136.888 

Φόροι τέλη 15.032 8.658 

Διάφορα έξοδα 231.401 180.073 

Αποσβέσεις παγίων 72.483 31.801 

Προβλέψεις 0 0 

Σύνολο 1.155.010 1.059.732 
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6.19 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης για το 2021 και 2020 έχουν ως εξής: 

Λοιπά έξοδα 
01/01 - 

31/12/2021 
01/01 - 

31/12/2020 

Πρόστιμα 5.586 13.096 

Λοιπά έξοδα 1 134.853 

Συνταξιοδοτικές παροχές 31.307 15.580 

Επανεκτίμηση παγίων 0 6.183 

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 0 19.554 

Ζημιά από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 
451.843 0 

Έκτακτες ζημιές 22.603 0 

Έκτακτα έξοδα 17.813 3.266 

Σύνολο 529.152 192.532 

 
6.20 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα προέρχεται από έντοκα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε μέλη ΔΣ και 
αναλύονται ως εξής: 

  01/01 - 31/12/2021 01/01 - 31/12/2020 

Τόκοι Χορηγηθέντων Δανείων 77.028 29.657 

Σύνολο εσόδων 77.028 29.657 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα προέρχεται από έντοκα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε μέλη ΔΣ και 
αναλύονται ως εξής: 

  01/01 - 31/12/2021 01/01 - 31/12/2020 

Έξοδα από τόκους δανείων 79.663 67.369 

Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες 22.631 16.528 

Σύνολο εξόδων 102.294 83.897 

 

6.21 Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : 

  
01/01 - 

31/12/2021 

01/01 - 

31/12/2020 

Φόρος εισοδήματος χρήσης 34.201 18.533 

Αναβαλλόμενος φόρος χρήσης (11.714) (2.486) 

Σύνολο 22.487 16.047 

 

Η συμφωνία για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του Ελληνικού 
φορολογικού συντελεστή στα κέρδη προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 

 
01/01 - 

31/12/2021 

01/01 - 

31/12/2020 

Τρέχον έξοδο φόρου 34.201 18.533 

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων (11.714) (2.486) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος συνεχιζόμενης δραστηριότητας 22.487 16.047 

 
  Αποτέλεσμα προ Φόρων  (286.893) (86.474) 

Συντελεστής Φόρου 22% 24% 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου (63.117) (20.754) 
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Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς 

σκοπούς 

   - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 107.455 42.821 

 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή (20.907) 0 

 - Λοιπά (945)  (6.021) 

Σύνολο φόρου συνεχιζόμενων και διακοπεισών 
δραστηριοτήτων) 

22.487 16.046 

 
6.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2021 έως την 
31/12/2021 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρίας στη λήξη της 

τρέχουσας χρήσης 31/12/2021, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την 
έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη έχουν ως εξής:  

  1/1 - 1/1 - 

  31/12/2021 31/12/2020 

Έσοδα από εταιρεία DIONIC A.E.B.E. 0 0 

Έξοδα προς λοιπές εταιρείες του Ομίλου 0 10.600 

Υποχρέωση προς εταιρεία DIONIC A.E.B.E. 0 1.249 

Υποχρέωση προς Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη 0 4.600 

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης 142.355 133.291 

  
  

  31/12/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης 299.946 308.090 

 

6.23 Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

i. Εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία αφορούν εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης και ανέρχονται σε ποσό € 150.000 έναντι ιδίου ποσού της συγκριτικής περιόδου. Τέλος 

στις καταθέσεις όψεως υπάρχουν ενεχυριασμένες καταθέσεις ποσού € 90.000. 
 

Η Εταιρεία είναι πιθανό να εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της 
κανονικής λειτουργίας τους. Η Εταιρεία θα σχηματίσει προβλέψεις στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετικά με 

εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, εφόσον εκτιμηθεί ως πιθανή η εκροή πόρων για τον διακανονισμό της 

υποχρέωσης και το ποσό αυτό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι 
εκτιμούν ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της 

Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους. 
 

ii. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Για τη χρήση 2013 είχε χορηγηθεί φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 5, του νόμου 2238/1994. Σημειώνεται ότι, την 31/12/2021 

παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 
Ν.4174/2013. Οι χρήσεις 2015 έως και 2021 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά. Η συνολική πρόβλεψη που 

έχει σχηματισθεί για τις ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται σε € 30.000. 
Η Εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν 

από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική 
επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 
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iii. Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίων γραφείων και αυτοκινήτων. Οι 

υποχρεώσεις σε χρηματοοικονομικές μισθώσεις αναλύονται κατ’ έτος στον παρακάτω πίνακα ως εξής: 

 

Ελάχιστες 

πληρωμές 

Παρούσα αξία 

ελάχιστων 
πληρωμών 

Ελάχιστες 

πληρωμές 

Παρούσα αξία 

ελάχιστων 
πληρωμών 

 
31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020 

Εντός 1 έτους 87.737 78.670 73.144 62.055 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 133.198 120.772             196.328 176.023 

Πέραν των 5 ετών 18.780 18.433 17.780 18.433 
Μείον: Τόκοι  (21.839)  (31.741)  

Σύνολο 217.876 217.876 256.511 256.511 

 

6.24  Μερίσματα 
Η πρόταση του Δ.Σ. της εταιρείας περί της μη διανομής μερισμάτων υπόκειται υπό την έγκριση της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων. 
 

6.25  Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  της εταιρείας κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται σε 81  

άτομα και κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2020σε 76 άτομα. 
 

6.26 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων 

Η Εταιρία παρακολουθεί τόσο τις οικονομικές όσο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους 
και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει, κατά το δυνατόν, την επίπτωση 

των κινδύνων και να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των πελατών της. 
 

Με την από 23 Μαρτίου 2022 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών, κατά ΕΥΡΩ δέκα εννέα χιλιάδες 
πεντακόσια ενενήντα πέντε (€ 19.595), με την έκδοση τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα (3.919) νέων 

κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πέντε 5 
(5,00) η κάθε μία, υπέρ το άρτιον αξίας ΕΥΡΩ σαράντα έξι και τριάντα τρία εκατοστά του λεπτού (46,033) η 

κάθε μία και με τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ πενήντα ένα και τριάντα τρία εκατοστά του λεπτού (51,033) η κάθε 

μία, ενώ ποσό ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια τρία και τριάντα τρία λεπτά (180.403,33) που 
προέρχεται από την υπέρ το άρτιον αξία έκδοσης των μετοχών προστίθεται στα αποθεματικά της Εταιρείας. 

Επομένως, το Μετοχικό Κεφάλαιο που έχει καταβληθεί συνολικά ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εκατόν εβδομήντα 
εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε (179.595), κατανέμεται δε σε τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες 

δέκα εννέα (35.919) κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων, ονομαστικής αξίας 
πέντε (5,00) ΕΥΡΩ. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 γεγονότα, 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

 
Παιανία, 27 Οκτωβρίου 2022 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Διευθύνων  Σύμβουλος                Ο  Λογιστής 
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