
 

Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ “OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε.”                   
                                                            

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

ξοθπθυ

  

 

 

 

 

 

 

Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ – Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ                         

“OLYMPIA ELECTRONICS A.E.” 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1ης 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

(ΔΠΧΑ) ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 

 

ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 052975348000 (Αρ.Μ.Α.Ε. 11024/58/Β/86/028) 

 

 



 

 

Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ “OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε.”                                                                                      

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
 

1 
 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2021-31.12.2021 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ “OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε.” την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και 

έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική σελίδα www.olympia-electronics.gr. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ “OLYMPIA 

ELECTRONICS A.E” 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 

“OLYMPIA ELECTRONICS A.E” (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, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ “OLYMPIA 

ELECTRONICS A.E”  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 

ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 

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

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη  τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα 

με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 

του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 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. 
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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 χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε 

ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την 

προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 

είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 

συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

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

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

εύλογη παρουσίαση. 
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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 χρήσεως που έληξε την 31.12.2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον  έλεγχό μας, για την εταιρεία Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ-

Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ “OLYMPIA ELECTRONICS A.E” και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει  

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2022 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΤΑ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16501 

 

 

 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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(Β) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 

Ποσά εκφρασμένα σε € Σημείωση   31.12.2021   31.12.2020  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6  7.456.004,05  7.396.290,81 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7  842.091,51  721.332,60 

Επενδύσεις σε ακίνητα 8  94.001,44  94.001,44 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 18  3.707,71  0,00 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 9  2.934,70  2.934,70 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10  9.084,66  8.984,66 

    8.407.824,07  8.223.544,21 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Αποθέματα 11  8.213.453,18  7.194.092,07 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 12  4.986.239,37  4.095.375,39 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 13  1.137.625,95  875.223,94 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14  1.518.248,64  2.542.487,40 

    15.855.567,14  14.707.178,80 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   24.263.391,21  22.930.723,01 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό Κεφάλαιο 15  1.353.223,50  1.353.223,50 

Αποθεματικά 16  5.266.261,94  4.775.505,73 

Αποτελέσματα εις νέον   3.456.491,98  7.845.095,66 

Σύνολο Καθαρής Θέσης   10.075.977,42  13.973.824,89 

        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17  1.665.716,54  2.495.563,25 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 18  0,00  171.032,17 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 19  350.479,60  215.905,86 

Επιχορηγήσεις 20  172.599,23  206.207,53 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21  0,00  666.000,00 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων   2.188.795,37  3.754.708,81 

        

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 22  3.324.243,62  2.058.948,82 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   578.453,52  805.505,58 

Λοιπές τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 23  442.368,12  68.267,07 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 24  696.665,75  981.051,91 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 25  6.956.887,41  1.288.415,93 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων   11.998.618,42  5.202.189,31 

Σύνολο Υποχρεώσεων   14.187.413,79  8.956.898,12 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων     24.263.391,21   22.930.723,01 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 

  Σημείωση   

01.01 - 

31.12.2021   

01.01 - 

31.12.2020 

        

Πωλήσεις 5.1.1.  20.094.150,02  16.256.476,82 

Κόστος πωλήσεων 5.1.3.  -12.389.905,63  -9.667.640,20 

Μικτό κέρδος   7.704.244,39  6.588.836,62 

Λοιπά συνήθη έσοδα 5.1.2.  613.653,45  287.449,38 

    8.317.897,84  6.876.286,00 

Έξοδα διαθέσεως 5.1.3.  -1.632.815,29  -1.691.990,39 

Έξοδα διοικήσεως 5.1.3.  -1.363.258,89  -1.134.954,31 

Έξοδα Ερευνών κ Ανάπτυξης 5.1.3.  -1.056.230,39  -955.343,74 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 5.1.5.  -65.276,23  -84.343,14 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 5.1.6.  -28.000,00  -40.000,00 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση Μη κυκλοφορούντων στοιχείων 5.1.8.  -3.170,81  2.290,27 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 5.1.7.  104.963,96  227.837,64 

Προβλέψεις για υποτίμηση αποθεμάτων   -755.000,00  -450.000,00 

Αποτελέσματα πρό τόκων και φόρων   3.519.110,19  2.749.782,33 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (καθαρά) 5.1.4.  -117.251,61  -162.481,71 

Κέρδος προ φόρου   3.401.858,58  2.587.300,62 

Φόρος εισοδήματος 5.1.9.  -233.601,72  -675.318,36 

Καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   3.168.256,86  1.911.982,26 

Καθαρό κέρδος περιόδου   3.168.256,86  1.911.982,26 

Αποδιδόμενο σε:      

Μετόχους μητρικής   3.168.256,86  1.911.982,26 

    3.168.256,86  1.911.982,26 

Κέρδη (ζημίες) κατά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 

Βασικά   39,45  23,81  

Μειωμένα   39,45  23,81  

Καθαρό κέρδος περιόδου   3.168.256,86  1.911.982,26  

-Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες  Δ.Λ.Π. 19   -102.322,84  -3.224,24  

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων προ φόρου   -102.322,84  -3.224,24  

-Φόρος που αναλογεί   22.511,02  709,34  

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρο   -79.811,82  -2.514,90  

Σύνολο Συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων   3.088.445,04  1.909.467,35  

Αποδιδόμενο σε:        

Μετόχους μητρικής   3.088.445,04  1.909.467,35  

    3.088.445,04  1.909.467,35  

            
 

Κέρδη κατά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής       
 

Βασικά     38,46   23,78 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

                      

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Έκτακτα 

Αποθεματικά 

Αφορολόγητο 

Αποθεματικό 

ν.1262/82 

Αφορολόγητο 

Αποθεματικό 

ν.3908/11 

Φορολογική 

απαλλαγή 

ν.4399/16 

Αφορολόγητο 

Αποθεματικό 

από 

αποσβεσμένη 

επιχορήγηση 

ν.3299/04 

Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο 

Π
ρ

ο
η

γο
ύ
μ

ενη
 π

ερ
ίο

δ
ο

ς 

  Υπόλοιπα 31.12.2019 1.353.223,50 1.002.195,95 12.628,74 767.235,44 390.737,93 0,00 322.180,50 9.071.707,31 12.919.909,37 

  Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.448,17 144.448,17 

Αναμορφωμένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020 1.353.223,50 1.002.195,95 12.628,74 767.235,44 390.737,93 0,00 322.180,50 9.216.155,48 13.064.357,54 

Ειδικό αποθεματικό για κάλυψη ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια 

του αναπτυξιακού Ν.4399/2016 βάσει της από 25.11.2020  

Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων 

0,00 0,00 2.266.819,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.266.819,66 0,00 

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους περιόδου 

01.01 - 31.12.2020 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.707,51 1.861.062,69 1.874.770,20 

Αναμόρφωση συνολικών εσόδων λόγω ΔΛΠ 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.697,15 34.697,15 

- Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 

  Υπόλοιπα 31.12.2020 1.353.223,50 1.002.195,95 2.279.448,40 767.235,44 390.737,93 0,00 335.888,01 7.845.095,66 13.973.824,89 

  
           

  
         

  

Τ
ρ
έχο

υ
σ

α
 π

ερ
ίο

δ
ο
ς 

  Υπόλοιπα 31.12.2020 1.353.223,50 1.002.195,95 2.279.448,40 767.235,44 390.737,93 0,00 335.888,01 7.845.095,66 13.973.824,89 

  Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους περιόδου 

01.01 - 31.12.201 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.905,56 11.850,65 2.597.688,82 3.088.445,03 

- Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 -6.986.292,50 -6.986.292,50 

  Υπόλοιπα 31.12.2021 1.353.223,50 1.002.195,95 2.279.448,40 767.235,44 390.737,93 478.905,56 347.738,66 3.456.491,98 10.075.977,42 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Κατάσταση Χρηματοροών (Έμμεση Μέθοδος)   

Έμμεση Μέθοδος 31/12/2021 31/12/2020 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Αποτέλεσμα προ φόρων 3.401.858,58 2.587.300,62 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 593.329,01 572.514,93 

Προβλέψεις 815.250,90 490.000,00 

Χρήση πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού χρήσης  0,00 -103.219,10 

Τέλος επιτηδεύματος που ενσωματώθηκε στα έξοδα 1.400,00 1.400,00 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων -67.777,19 -130.393,59 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων 3.170,81 2.290,27 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 117.251,61 162.481,71 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 4.864.483,72 3.582.374,84 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης     

Μεταβολή αποθεμάτων -1.706.583,92 -190.573,53 

Μεταβολή απαιτήσεων -1.137.780,26 661.976,57 

Μεταβολή υποχρεώσεων 1.227.319,85 559.215,71 

Μείον:     

Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους (καθαρό ποσό) -117.251,61 -162.481,71 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος -654.697,57 -227.336,04 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.475.490,21 4.223.175,84 

   

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων -823.751,08 -657.614,77 

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 83.681,43 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -740.069,65 -657.614,77 

   

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια -1.114.232,87 -965.861,41 

Μερίσματα πληρωθέντα κ χρηματικές διευκολύνσεις μετόχων -1.645.426,45 -780.248,06 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2.759.659,32 -1.746.109,47 

      

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) -1.024.238,76 1.819.451,60 

      

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.542.487,40 723.035,80 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.518.248,64 2.542.487,40 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

1.1. Γενικά 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979 από Έλληνες μετόχους ως Ο.Ε. ενώ το 1986 έλαβε την σημερινή της εταιρική μορφή 

ως  Α.Ε  με  τους  ίδιους  μετόχους. 

Σκοπός της εταιρείας είναι η έρευνα, η ανάπτυξη, η πραγμάτωση, η κατασκευή και η εμπορία εν γένει ηλεκτρονικών 

κατασκευών με έμφαση στην καινοτομία και στην υψηλή τεχνολογία. Κύρια δραστηριότητα της είναι η κατασκευή 

ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης ελέγχου και ασφάλειας (Φωτιστικά ασφαλείας, Συστήματα πυρανίχνευσης, 

Συναγερμοί, Θερμοστάτες χώρου, Καρτοδιακόπτες,  Ηλεκτρικές Εντομοπαγίδες  κ.α.).  

Ένα  από  τα  σημαντικότερα  πλεονεκτήματα  της  εταιρείας είναι η ύπαρξη εσωτερικού τμήματος Έρευνας και 

Ανάπτυξης όπου απασχολείται περίπου το 10% του ανθρώπινου δυναμικού της.  Είναι  από  τις  ελάχιστες  

επιχειρήσεις  του  κλάδου  που  διαθέτουν  οργανωμένο  τμήμα  έρευνας  και  ανάπτυξης,  όπου  πραγματοποιείτε  εξ΄ 

ολοκλήρου  η έρευνα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών προϊόντων  στελεχωμένο  από  προσωπικό  

εξειδικευμένο  στα  ηλεκτρονικά,  στον  εφεδρικό  φωτισμό,  στην  πυρανίχνευση,  στα  συστήματα  συναγερμού  

καθώς  και  στις  ασύρματες  επικοινωνίες.  

Η  εταιρεία  αποτελεί  αυτή  τη  στιγμή  τη  μεγαλύτερη  αμιγώς  ελληνική παραγωγική  μονάδα  ηλεκτρονικών  

συστημάτων  ασφαλείας  στην  εγχώρια  αγορά,  καθώς  κατέχει  ηγετική θέση στα  φωτιστικά  ασφαλείας  και  τα  

συστήματα  πυρανίχνευσης, ενώ ιδιαίτερα  δυναμική  είναι και  η  παρουσία  της  και  στις  αγορές  του  εξωτερικού  

με  πωλήσεις σε  πάνω  από  72  χώρες.  Η  επιχείρηση  προσανατολισμένη  στον  εξωστρεφή  της  χαρακτήρα  εδώ 

και πολλά χρόνια  έχει  καταφέρει  να  αυξήσει  τις  πωλήσεις  της  στο  εξωτερικό    και  οι  εξαγωγές  της  να  

αποτελούν  πλέον  το  65%  του  κύκλου  εργασιών  της.  Η  ποιότητα  των  προϊόντων  της  και  η  τεχνολογία  αιχμής  

της,  την  έχει  κάνει  να  έχει  σημαντική  παρουσία  σε  ιδιαίτερα  απαιτητικές  αγορές του εξωτερικού  όπως  αυτής  

της  Σκανδιναβίας. Οι πωλήσεις της πραγματοποιούνται μέσω εμπόρων και μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων στην 

εγχώρια αγορά και μέσω αντιπροσώπων στις αγορές του εξωτερικού. 

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας τα τελευταία χρόνια είναι η  παραγωγή νέων  καινοτόμων  προϊόντων  υψηλής  

ποιότητας  και  τεχνολογίας με σκοπό όχι απλά την  ικανοποίηση των πελατών της, αλλά και την δημιουργία αναγκών 

και ολοκληρωμένων λύσεων για τους καταναλωτές. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 

2.1. Βάση σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  και οι επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί αυτών έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής 

τους. Η διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει περίπτωση τα θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 

δραστηριότητας της. Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 

την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την 

αρχή του ιστορικού κόστους και με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
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Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση κρίσιμων λογιστικών 

εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί από τη διοίκηση να εξασκεί κρίση στη διαδικασία της εφαρμογής των λογιστικών 

πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που περιλαμβάνουν υψηλότερο βαθμό κρίσεων ή περιπλοκότητας ή οι 

τομείς όπου οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούνται στην 

παράγραφο 3 «Σημαντικές λογιστικές  εκτιμήσεις  και παραδοχές της διοίκησης». 

2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2021, δεν 

έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες 

ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν 

υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2021. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2021 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) - «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Φάση 2η 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε στις 27 Αυγούστου 2020 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 

9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, στο πλαίσιο της 2ης φάσης του έργου για την αντιμετώπιση θεμάτων 

που ενδέχεται να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές αναφορές μετά τη μεταρρύθμιση ενός δείκτη αναφοράς 

επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασής του με εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς.  

Οι βασικές ευχέρειες (ή εξαιρέσεις από την εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων των επιμέρους προτύπων) που 

παρέχονται με τις τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα εξής:  

- Αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές: Κατά την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των ταμειακών ροών των 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις), οι 

αλλαγές που απαιτούνται από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση κέρδους 

ή ζημίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων αλλά τον επαναϋπολογισμό του επιτοκίου. Το ανωτέρω ισχύει και για τις 

ασφαλιστικές εταιρείες που κάνουν χρήση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.  

- Λογιστική αντιστάθμισης: Σύμφωνα με τις τροποποιητικές διατάξεις οι αλλαγές στην τεκμηρίωση της 

αντιστάθμισης που απορρέουν από τη μεταρρύθμιση επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σχέσης 

αντιστάθμισης ή την έναρξη νέας σχέσης με την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αλλαγές που επιτρέπονται από τη 2η 

φάση τροποποιήσεων. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ο επαναπροσδιορισμός του αντισταθμιζόμενου κινδύνου 

για αναφορά σε ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και ο επαναπροσδιορισμός των στοιχείων αντιστάθμισης ή και των 

αντισταθμιζόμενων στοιχείων ώστε να αντανακλάται το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Ωστόσο, τυχόν επιπρόσθετη 

αναποτελεσματικότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.  

ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους – Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής της οριστικής απόφασης ημερήσιας 

διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας»  

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την 

οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 

(ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of Service (IAS 19)”), στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό 

αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος 
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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, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB 

Due Process Handbook (παρ. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική. 

Ο Όμιλος (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 συμπλήρωση 16 ετών εργασίας ακολουθώντας την κλίμακα 

του Ν. 4093/2012 ή μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων. 

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής Απόφασης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να 

γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία δεκαέξι (16) έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των 

εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

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

πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8, η επίδραση της οποίας παρουσιάζεται στη σημείωση 25 των συνημμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) - «Παραχωρήσεις μισθωμάτων που σχετίζονται με την επιδημία του 

κορωνοϊού πέραν της 30 Ιουνίου 2021» 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας εξέδωσε αρχικά στις 

28 Μαΐου 2020 και στη συνέχεια στις 31 Μαρτίου 2021 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ώστε να δώσει τη 

δυνατότητα στους μισθωτές να μην λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης εάν είναι άμεση 

συνέπεια του COVID-19 και εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) το αναθεωρημένο μίσθωμα ήταν το ίδιο ή μικρότερο από το αρχικό,  

β) η μείωση σχετιζόταν με μισθώματα που οφείλονταν πριν ή μέχρι τις 30 Ιούνιου 2021, γ) δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

άλλες ουσιώδεις αλλαγές στους όρους της μίσθωσης.  

Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τους εκμισθωτές. Το Συμβούλιο έδωσε παράταση στην περίοδο ισχύος της σχετικής 

διευκόλυνσης από 30 Ιουνίου 2021 σε 30 Ιουνίου 2022. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Απριλίου 2021. 

Πρόωρη εφαρμογή επιτρέπεται, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων ή ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που δεν είχαν εγκριθεί προς δημοσίευση την 31 Μαρτίου 2021. 

ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (Τροποποίηση) – «Παράταση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρµογή 

του ΔΠΧΑ 9» 

Με την τροποποίηση αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 2020, δόθηκε αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής 

κατά δύο έτη, σε ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να επιτρέψει 

χρόνο για την ομαλή υιοθέτηση του τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα 

επιτρέψει σε περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρμόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον 

τροποποιήθηκε το ΔΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 

Χρηματοοικονομικά Μέσα παράλληλα με το ΔΠΧΑ 17. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.  
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από 

την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο) και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που περιέχουν 

τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες 

εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς – Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ 

σε θυγατρική 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει την παράγραφο Δ16(α) του Προσαρτήματος του ΔΠΧΑ 1 ώστε 

να επιμετρήσει σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά που αναφέρθηκαν από τη μητρική 

της, τα οποία είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της μητρικής στα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν εφαρμόζει το τεστ του 10% της 

παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει μια χρηματοοικονομική 

υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν μεταξύ της οντότητας 

(δανειζόμενη) και του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν είτε από την 

οντότητα ή το δανειστή για λογαριασμό άλλου μέρους.  

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις – Κίνητρα μίσθωσης 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων 

στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, με σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τον 

λογιστικό χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα κίνητρα μίσθωσης 

παρουσιάζονται στο παράδειγμα. 

ΔΛΠ 41 Γεωργία - Φορολογία στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας  

Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να μην περιλαμβάνουν τις 

ταμειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας 

την τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13.  

ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια (Τροποποίηση) – «Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 

Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού 

στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης 

του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα και οι δαπάνες παραγωγής αυτών 

των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται μειωτικά στο κόστος κτήσης 

των παγίων. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που 

σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 
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ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποίηση) – 

«Επαχθείς συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» 

Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον προσδιορισμό του κόστους 

εκπλήρωσης μιας σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύμβαση είναι επαχθής. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 

«το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της 

σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει 

επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά 

απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 

περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο»  

Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 3)» 

με τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να 

αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να 

προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε 

μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια 

συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο, μαζί με τις τροποποιήσεις που εκδόθηκαν στις 25 

Ιουνίου 2020, αντικαθιστά το υφιστάμενο ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και 

παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά 

στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και  

• εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από 

την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο) και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (Τροποποίηση) - «Κατάταξη υποχρεώσεων σε 

βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με την 

τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα δικαιώματα 

κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της 

Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και Οδηγία Πρακτικής Εφαρμογής των ΔΠΧΑ Νο 2: 

Γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών (Τροποποιήσεις) 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 με 

την οποία διευκρίνισε ότι: 

- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8. 

- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές 

πολιτικές είναι σημαντικές όταν μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές ανάλογα με τη φύση κάποιων 

συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με 

σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικές στο σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις 

χρειάζονται προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική είναι πιο χρήσιμη 

στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την τυποποιημένη πληροφορία ή τη σύνοψη των 

διατάξεων των ΔΠΧΑ.  

- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροφόρηση για τις 

λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση για τις 

λογιστικές πολιτικές. 

Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη δεύτερη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν 

στην εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

 



 

18 
 

ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη (Τροποποίηση) - «Ορισμός 

Λογιστικών εκτιμήσεων» 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 8 με 

την οποία:  

- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται 

σε αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους. 

- Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων να αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η 

οικονομική οντότητα αναπτύσσει μία λογιστική εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων περιλαμβάνει τη 

χρήση κρίσεων και υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης 

και δεδομένα. 

- Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το γεγονός αυτό 

από τη φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι μεταβολές στα 

δεδομένα ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν σχετίζονται με 

διόρθωση λάθους.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (Τροποποίηση) – «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με στοιχεία ενεργητικού 

και υποχρεώσεων που προκύπτουν από συγκεκριμένη συναλλαγή» 

Στις 7 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την 

οποία περιόρισε το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αναγνώρισης σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρούνταν από την υποχρέωση αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου κατά την αρχική 

αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν 

εφαρμόζεται πλέον σε συναλλαγές που κατά την αρχική αναγνώριση έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισόποσων 

φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις 

αποκατάστασης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (Τροποποίηση) – «Αρχική εφαρμογή ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 - Συγκριτική 

πληροφόρηση» 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ, η 

οποία προσθέτει μια νέα επιλογή για την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να εξομαλύνει τις λογιστικές 

αναντιστοιχίες που προκύπτουν στη συγκριτική πληροφόρηση μεταξύ των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών 

συμβάσεων και των σχετικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 

17, και ως εκ τούτου να βελτιώσει τη χρησιμότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιτρέπει την παρουσίαση της συγκριτικής πληροφόρησης σχετικά με τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με τρόπο που είναι πιο συνεπής με το ΔΠΧΑ 9. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 
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2.3 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.3.1 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και μετατροπή ξένων νομισμάτων: Οι οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση αυτό το συγκεκριμένο 

λειτουργικό νόμισμα. Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα καταχωρούνται αρχικά στην ισοτιμία του λειτουργικού 

νομίσματος που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής 

θέσης, τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα, 

προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τη συναλλαγματική ισοτιμία του λειτουργικού νομίσματος που ισχύει κατά 

την εν λόγω ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση τέλους χρήσης και από 

συναλλαγές σε ξένα νομίσματα απεικονίζονται στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης με εξαίρεση τις συναλλαγές 

που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμιακών ροών που απεικονίζονται στην καθαρή θέση. 

2.3.2 Αναγνώριση εσόδων 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

i) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν 

από την ιδιοκτησία των αγαθών, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη. 

ii) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

iii) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. 

iiii) Έσοδα από δικαιώματα 

Δεν υπάρχουν έσοδα από δικαιώματα 

v) Μερίσματα 

Δεν εισπράττονται μερίσματα. 

 

2.3.3 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ούτε εκμεταλλεύονται από την Εταιρεία και ως εκ τούτου 

παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναλύονται στον 

κατωτέρω πίνακα: 

Επενδύσεις σε ακίνητα       

Περιγραφή 
Τετρ. 

Μέτρα 
31.12.2021 31.12.2020 

Αγροτεμάχιο στο Μακρυχώρι Ν. Λαρίσης 3.827 70.852,75 70.852,75 

Αγροτεμάχιο στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού Νο 472  1.950 6.017,86 6.017,86 
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Επενδύσεις σε ακίνητα       

Περιγραφή 
Τετρ. 

Μέτρα 
31.12.2021 31.12.2020 

Αγροτεμάχιο στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού Νο 473  5.551 17.130,83 17.130,83 

Σύνολο   94.001,44 94.001,44 

 

2.3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στον λογαριασμό «άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται: 

α) Λογισμικά: Τα αποκτηθέντα λογισμικά προγράμματα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Μετά την 

αρχική αναγνώριση, τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις τους. Οι 

αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία 

έχει προσδιοριστεί στα 5 χρόνια. Δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με τη συντήρηση των λογισμικών προγραμμάτων 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στην χρήση στην οποία πραγματοποιούνται.  

β) Δαπάνες ανάπτυξης νέων προϊόντων: Οι δαπάνες ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη 

προϊόντων. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη ενός επιμέρους έργου αναγνωρίζονται ως ασώματα 

πάγια στοιχεία μόνο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματα Πάγια». Οι δαπάνες ανάπτυξης σε ένα 

επιμέρους έργο αναγνωρίζονται ως ασώματα πάγια στοιχεία όταν η Εταιρεία μπορεί να αποδείξει: 

- ότι τεχνικά είναι εφικτή η ολοκλήρωση του ασώματου πάγιου ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί  

- την πρόθεση να ολοκληρώσει και τη δυνατότητα της Εταιρείας να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το ασώματο πάγιο 

- πως το ασώματο πάγιο θα δημιουργήσει μελλοντικό οικονομικό όφελος 

- ότι είναι διαθέσιμες οι πηγές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ασώματου πάγιου 

- ότι υπάρχει η δυνατότητα να καταμετρηθεί αξιόπιστα το έξοδο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης  

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτές οι δαπάνες ανάπτυξης αποτιμώνται στο κόστος μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Αποσβέσεις του ασώματου πάγιου ξεκινούν όταν 

έχει ολοκληρωθεί η περίοδος της ανάπτυξης και το στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση. Αποσβένεται μέσα στην 

αναμενόμενη περίοδο που προκύπτουν και τα οφέλη η οποία κυμαίνεται από 5 έως 10 χρόνια. Οι αποσβέσεις 

καταχωρούνται στις δαπάνες ανάπτυξης. Κατά την περίοδο της ανάπτυξης, το ασώματο πάγιο στοιχείο ελέγχεται για 

απομείωση ετήσια. Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν κυρίως αναλώσεις υλικών, αμοιβές προσωπικού καθώς επίσης 

και πιστοποιήσεις καλής λειτουργίας των νέων προϊόντων.  

2.3.5 Ενσώματα πάγια 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως τους και 

μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως τους και σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή αυτών, όπως εκτιμήθηκε 

από τη Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη και σχετική έκθεση διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού,  μειωμένη κατά τις 

μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις 

δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 

Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο 

μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 

αξιόπιστα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία 

πραγματοποιούνται.  
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. 

Οι ωφέλιμες ζωές των παγίων έχουν ως εξής: 

Κατηγορία παγίου Ωφέλιμη ζωή (έτη) 

Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα 60 έτη 

Κτίρια από χάλυβα 90 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός Από 10 ως 15 έτη 

Μεταφορικά μέσα Από 8 ως 10 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός Από 5 ως 10 έτη 

Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 

επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της 

λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν 

στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα χρήσης. 

Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση η απόσυρσή του όταν δεν 

αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν 

κατά την πώληση περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης που πωλείται ή διαγράφεται. 

2.3.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους που αντικατοπτρίζει την 

εύλογη αξία τους, η οποία προσαυξάνεται με τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες (εκτός από τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, όπου οι δαπάνες αυτές 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων). 

Η κατηγορία στην οποία ταξινομείται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς 

ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα ταξινομηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην 

αποτίμησή του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στα κέρδη ή στις 

ζημιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και 

σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και 

τα χαρακτηριστικά τους ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με κύριο σκοπό 

το κέρδος από βραχυχρόνιες διακυμάνσεις στην τιμή τους και διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 

ii) ∆άνεια και Απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει  μη  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  με  πάγιες  ή  προσδιορισμένες πληρωμές 

και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει ο σκοπός της άμεσης πώλησης τους. Τα 

δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον 

κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα κέρδη ή 
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στις ζημιές της περιόδου όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς 

και κατά τη διενέργεια της απόσβεσης. 

iii) ∆ιακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές  και  

συγκεκριμένη λήξη  και  τα  οποία  η Εταιρεία έχει  την  πρόθεση  και  την  ικανότητα  να  τα διακρατήσει ως την 

λήξη τους. Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

iiii) ∆ιαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε 

κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες είτε έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία αυτή. Συμπεριλαμβάνονται στα 

μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει πρόθεση από τη Διοίκηση τα 

στοιχεία αυτά να πωληθούν εντός ενός έτους από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και οι μεταβολές 

από την αποτίμηση καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, από όπου και μεταφέρονται στα κέρδη ή τις 

ζημίες με την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή όταν τα στοιχεία αυτά απομειωθούν. 

2.3.7 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος 

των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο 

τρέχον σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά 

έξοδα  και κόστος συσκευασίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων  δεν περιλαμβάνει κόστος δανεισμού. Το 

κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους, 

η οποία ακολουθείται παγίως. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων είναι η 

εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή 

τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών 

είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως 

κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

2.3.8 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην ονομαστική αξία τους, η οποία είναι η αξία της συναλλαγής, και 

μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα. 

2.3.9 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές καταθέσεις, 

τραπεζικούς και λογαριασμούς υπερανάληψης, επενδύσεις οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά 

ταμειακών διαθεσίμων που υπόκεινται σε μη σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 

2.3.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει τμήμα του καλυφθέντος κεφαλαίου που ακόμα δεν 

έχει καταβληθεί, ούτε αριθμός ή συνολική ονομαστική αξία και είδος μετοχών που δεν έχουν εξολοκλήρου εξοφληθεί. 
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2.3.11 Δανεισμός 

Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των 

εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της 

υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. 

2.3.12 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά  εισοδήματα ή απευθείας στην 

καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας 

στην καθαρή θέση αντίστοιχα. 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 

ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει 

βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στην φορολογική της δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους 

φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους 

φορολογικούς συντελεστές. 

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 

υποχρεώσεων. Υπολογίζεται με τη χρήση του φορολογικού συντελεστή που ισχύει κατά την ημερομηνία της 

κατάστασης οικονομικής θέσης και ο οποίος θα εφαρμοστεί στον χρόνο που οι προσωρινές διαφορές θα ανακτηθούν. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 

μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 

υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών 

και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών 

ζημιών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης και 

μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων 

μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

2.3.13 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην ονομαστική αξία τους, η οποία είναι η αξία της συναλλαγής, και 

μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. 

2.3.14 Παροχές προς το προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το 

ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν 

έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν εφάπαξ 

αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά την λήξη 
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της απασχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για παροχές συνταξιοδότησης 

αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 

αφορά. Τα προγράμματα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από την Εταιρεία χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω 

πληρωμών σε ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα. 

(α) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς με 

αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της Εταιρείας στην περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο δεν είναι σε 

θέση να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των 

εργοδοτικών εισφορών στους Ασφαλιστικούς Φορείς. Η πληρωτέα εισφορά από 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) Πρόγραμμα 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 

εργαζόμενου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 

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 από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). 

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 στις συνημμένες καταστάσεις 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. 

2.3.15 Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 

σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του 

μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για 

χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της 

χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται 

με βάση τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης. Η Εταιρεία 

δεν είχε σε ισχύ χρηματοδοτικές μισθώσεις στην κλειόμενη και στην προηγούμενη χρήση. 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου 

καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
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2.3.16 Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση 

θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.  

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται στους μεταβατικούς λογαριασμούς και αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη 

σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.  

2.3.17 Προβλέψεις 

Οι  προβλέψεις  σχηματίζονται όταν  η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις, ως αποτέλεσμα 

γεγονότων του παρελθόντος, και πιθανολογείται ότι αφενός θα απαιτηθεί εκροή για το διακανονισμό των 

υποχρεώσεων αυτών και αφετέρου οι εκροές αυτές μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε, να απεικονίζουν την παρούσα 

αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις 

που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος 

είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, με 

έναν συντελεστή προ φόρων, ο οποίος, αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του 

χρήματος και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η 

πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι 

πιθανή. 

2.3.18 Πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα 

Η Εταιρεία αναπτύσσει και παράγει καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας χρησιμοποιώντας τεχνολογία 

αιχμής. Λόγω της φύσης των προϊόντων και του τρόπου με τον οποίο αυτά προωθούνται στους πελάτες, η επιχείρηση 

λειτουργεί και διοικείται ως ένας επιχειρησιακός τομέας. 

2.3.19 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας με τον σταθμισμένο μέσο 

αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που 

αγοράζονται από αυτή.  

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου των 

υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς εκδιδόμενες κοινές μετοχές. 

Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα κέρδη κατά 

μετοχή να είναι ίδια. 

2.3.20 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 

διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2.3.21 Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού 
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(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 

ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού), από-αναγνωρίζονται όταν: 

• Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 

• Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά 

έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους, να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό 

την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης. 

• Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, 

ενώ παράλληλα, είτε, (i) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, είτε, (ii) δεν έχει 

μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου 

στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο 

ενεργητικού, αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, ή τον έλεγχο του 

συγκεκριμένου στοιχείου, τότε, το στοιχείο του ενεργητικού, αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης 

συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή, η οποία έχει τη μορφή 

εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου, αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του 

στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει. Όταν η συνεχιζόμενη 

συμμετοχή, είναι υπό την μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού, 

(συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της 

Εταιρείας, είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την 

περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη 

συμμετοχή της Εταιρείας, περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου 

και την τιμή άσκησης του δικαιώματος. 

(β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού από-αναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση ακυρώνεται ή λήγει. 

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο (δανειστή) με 

ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρέωσης διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε 

από-αναγνωρίζεται η υφιστάμενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο 

καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

2.3.22 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στον ισολογισμό, μόνο όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν, 

και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει ο διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η ρευστοποίηση του περιουσιακού 

στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα. Την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 

2020 η Εταιρεία δεν κατείχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που να έχουν συμψηφιστεί 

ή που να υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισμούς συμψηφισμού» και παρόμοιους διακανονισμούς.   

2.3.23 Συνδεδεμένα μέρη 

Στην κλειόμενη και στην προηγούμενη χρήση δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

2.3.24 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες 

υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. 
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και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το 

δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2015 έχει παραγραφεί μέχρι την 

31/12/2021, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία 

παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  

Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει 

υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του 

Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή 

παραγραφή. 

2.3.25 Μεταγενέστερα γεγονότα 

Τα κονδύλια του Ισολογισμού αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα, τα οποία έχουν συμβεί 

μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, αλλά τα οποία όμως παρέχουν ενδείξεις για συνθήκες που προϋπήρχαν κατά 

την ημερομηνία του Ισολογισμού. Γεγονότα τα οποία προέκυψαν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού και τα οποία 

παρέχουν ενδείξεις για συνθήκες που προέκυψαν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού γνωστοποιούνται στις 

σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων. 

3. Σημαντικές λογιστικές  εκτιμήσεις  και παραδοχές της διοίκησης 

 

Η  κατάρτιση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων  σύμφωνα  με  τα  ∆.Π.Χ.Α.  απαιτεί  όπως η Διοίκηση της Εταιρείας 

προβεί στην  χρήση  λογιστικών εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών που έχουν επίδραση στα υπόλοιπα των 

λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα 

και έξοδα. 

Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, είναι δυνατό τα 

παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των κρίσεων που έχει κάνει η Διοίκηση και των πραγματικών αποτελεσμάτων. 

Οι  εκτιμήσεις και  οι  κρίσεις της ∆ιοίκησης  είναι υπό συνεχή επανεξέταση έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα 

τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην εμπειρία της Διοίκησης της 

Εταιρείας σε σχέση με τις συναφείς συναλλαγές ή γεγονότα. 

Οι εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που αναφέρονται σε κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων, η μεταβολή 

των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες είναι οι παρακάτω: 

Απομείωση απαιτήσεων 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που 

καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας, προβαίνει, σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις, 

σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία των συνεργαζόμενων δικηγόρων της 

Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν, βάσει, επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των 

υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, στον βαθμό 

που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. 

Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που μπορεί να αναγνωριστεί, απαιτούνται 
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σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης, οι οποίες, βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε 

συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 

2020 δεν υπήρχαν αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες. 

Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η 

Διοίκηση κρίνει ότι, οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας την 

31 Δεκεμβρίου 2021. 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 τη νομοθεσία. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες, είναι πιθανό να 

οδηγήσουν σε μια αύξηση, ή μια μείωση, των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη 

περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των 

αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα 

εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της 

Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. 

4. Πολιτική διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

4.1 Τρέχουσες συνθήκες στην Ελληνική Οικονομία 

Το πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει η Ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο και 

χαρακτηρίζεται από τη διαμόρφωση συνθηκών περαιτέρω μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος των καταναλωτών, 

την αυξητική τάση της ανεργίας και τον περιορισμό της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τα πιστωτικά 

ιδρύματα. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις 

του δυσμενούς χρηματοοικονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος και να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις εξελίξεις στην οικονομία και την επίδραση 

που ενδεχομένως θα έχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας γι’ αυτό αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση, σχεδιάζει 

και υλοποιεί τις αναγκαίες παρεμβάσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητές της. 

4.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια ευρεία πελατειακή βάση και ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται 

ως ο κίνδυνος αθέτησης των δεσμεύσεων σχετικά  µε τις απαιτήσεις της Εταιρείας, εκ μέρους των πελατών ή 

χρεωστών της. 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις τρέχουσες συνθήκες της 

αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Το μεγάλο εύρος της πελατειακής διασποράς, η οικονομική 

επιφάνεια αρκετών εκ των πελατών έχει ως αποτέλεσμα την μικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της εταιρείας καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων 

(ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, το 

οποίο αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη είτε μέσα από ανεξάρτητη αρχή είτε λαμβάνοντας υπόψη 
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την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους, και ελέγχει το μέγεθος της 

παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται 

βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση. Για ειδικούς 

πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε 

ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη 

εξασφάλιση. 

4.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας παρακολουθώντας τις προβλεπόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 

και εξασφαλίζοντας ότι διατηρούνται επαρκείς τραπεζικές πιστώσεις και εφεδρικά μέσα δανεισμού. Η συνετή 

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας απαιτεί τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων μέσω επαρκών δεσμευμένων 

(αποκλειστικών) πιστωτικών μέσων και ταμειακών διαθεσίμων. 

Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή εγκεκριμένα, μη χρησιμοποιημένα μέσα δανεισμού τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε ενδεχόμενης υστέρησης στις πηγές διαθεσίμων.  

4.4 Κίνδυνος τιμών 

Η Εταιρεία εκτίθεται κυρίως σε κίνδυνο διακύμανσης της τιμής της πρώτων υλών οι οποίες κατά κύριο λόγο 

εισάγονται από τρίτες χώρες. Σε περίπτωση σημαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής προϊόντων, λόγω της 

αύξησης της τιμής της πρώτης ύλης εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, 

αναπροσαρμόζει το τιμοκατάλογο πώλησης με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου των τιμών. 

Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της σημαντικής αξίας διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε 

κίνδυνο μεταβολής των χρηματιστηριακών τιμών. 

4.5 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της 

Εταιρείας (going concern) για να διασφαλιστούν ικανοποιητικές αποδόσεις προς τους μετόχους, να διατηρηθεί μια 

ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία ελέγχει τον κεφαλαιουχικό κίνδυνο με βάση τον συντελεστή μόχλευσης. Αυτός ο συντελεστής 

υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των κεφαλαίων (ιδίων και ξένων). Ο καθαρός 

δανεισμός υπολογίζεται ως το σύνολο των δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) μείον ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Οι συντελεστές μόχλευσης της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020 

Συνολικός δανεισμός 2.645.432,29 4.142.615,80 

Μείον:     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -1.518.248,64 -2.542.487,40 

Καθαρός δανεισμός 1.127.183,65 1.600.128,40 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 10.075.977,43 13.794.679,55 

Συνολικά κεφάλαια 11.203.161,08 15.394.807,95 

Συντελεστής μόχλευσης 10,06% 10,39% 
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4.6 Κίνδυνος επιτοκίου 

Η χρηματοδότηση της εταιρείας έχει διαμορφωθεί µε συνδυασμό κυμαινόμενων και σταθερών επιτοκίων 

προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων. 

Η εταιρεία σταθερά τα τελευταία χρόνια μειώνει συνεχώς το δανεισμό της ο οποίος έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο 

όπου η ευαισθησία της στις μεταβολές των επιτοκίων να είναι  μικρή και να μην έχει ουσιώδη επίδραση στην 

κερδοφορία της και την κεφαλαιακή της δομή.  

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι λόγο της οικονομικής της κατάστασης και της αναδιάρθρωσης  μέρους του δανεισμού 

της,  το κόστος δανεισμού τα τελευταία χρόνια συνεχώς μειώνεται. 

Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 

χρηματοδοτικών αναγκών. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των χρηματοδοτήσεων και το συνδυασμό των επιτοκίων 

λαμβάνονται από τη Διοίκηση ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

4.7 Προμηθευτών - αποθεμάτων 

Η εταιρεία αν και διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με προμηθευτές, δεν θεωρεί ότι υπάρχει εξάρτηση από 

συγκεκριμένους καθώς κανείς δεν ξεπερνάει το 7% των συνολικών αγορών και φροντίζει ώστε να υπάρχει πάντα 

ένας εναλλακτικός τρόπος προμήθειας των υλικών που είναι απαραίτητα για την παραγωγική της διαδικασία. 

Λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας ο κίνδυνος απαξίωσης των 

αποθεμάτων είναι υψηλός. Για το λόγο αυτό η Διοίκηση προσπαθεί να λάβει όλες τις απαραίτητες δικλίδες για τον 

περιορισμό του εν λόγο κινδύνου. Επίσης σύμφωνα με την Διοίκηση έχει σχηματισθεί επαρκής πρόβλεψη απαξίωσης 

αποθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφορικά ταχύτητα των αποθεμάτων.  

4.8 Κίνδυνος συμμόρφωσης 

Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικών απωλειών, συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών από 

πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της πολιτείας. 

Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από τη Διοίκηση, αλλά και μέσω 

άλλων ασφαλιστικών δικλείδων και ελέγχων που εφαρμόζει η Εταιρεία. 

5. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

5.1. Αποτελέσματα 
5.1.1 Κύκλος εργασιών 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
01.01-

31.12.2021 

01.01-

31.12.2020 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 394.756,04 346.064,82 

Πωλήσεις προιόντων ετοίμων και ημιτελών 19.452.236,15 15.704.202,27 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 237.439,85 183.102,96 

Πωλήσεις υπηρεσιών 9.717,98 23.106,77 

Σύνολο 20.094.150,02 16.256.476,82 
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5.1.2 Λοιπά συνήθη έσοδα 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
01.01-

31.12.2021 

01.01-

31.12.2020 

Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις 465.412,38 154.581,59 

Ειπραττόμενα έσοδα αποστολής αγαθών 114.271,65 103.601,98 

Εισφορά ανακύκλωσης 34.117,95 29.288,31 

Επιστροφές εισπραττόμενων εξόδων 25,50 0,00 

Εκπτώσεις εισπραττόμενων εξόδων -174,03 -22,50 

Σύνολο 613.653,45 287.449,38 

 

5.1.3 Έξοδα ανά κατηγορία δαπάνης 

Ποσά εκφρασμένα σε € 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.726.190,43 4.469.661,31 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 713.651,80 532.173,36 

Παροχές τρίτων 525.183,57 533.356,08 

Φόροι – Τέλη 63.589,74 55.713,77 

Διάφορα έξοδα 844.435,31 809.654,36 

Αποσβέσεις 636.937,31 612.973,39 

Προβλέψεις 32.250,90 0,00 

Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 8.899.971,14 6.436.396,37 

Σύνολο 16.442.210,20 13.449.928,64 

 

Τα ανωτέρω έξοδα κατανέμονται στις κατωτέρω λειτουργίες: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020 

Κόστος πωλήσεων 12.389.905,63 9.667.640,20 

Έξοδα διαθέσεως 1.632.815,29 1.691.990,39 

Έξοδα διοικήσεως 1.363.258,89 1.134.954,31 

Έξοδα Ερευνών κ Ανάπτυξης 1.056.230,39 955.343,74 

Σύνολο 16.442.210,20 13.449.928,64 

 

5.1.4 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
01.01-

31.12.2021 

01.01-

31.12.2020 

Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 85.288,37 136.524,64 

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 32.038,04 26.059,36 

Μείον:     

Πιστωτικοί τόκοι -74,80 -102,29 
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Ποσά εκφρασμένα σε € 
01.01-

31.12.2021 

01.01-

31.12.2020 

Σύνολο 117.251,61 162.481,71 

 

5.1.5 Λοιπά έξοδα και ζημίες 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
01.01-

31.12.2021 

01.01-

31.12.2020 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 10.064,17 2,47 

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 379,79 0,00 

Συναλλαγματικές διαφορές 51.868,87 72.109,48 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.168,56 423,36 

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.794,84 11.807,83 

Σύνολο 65.276,23 84.343,14 

 

5.1.6 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)  

Το ποσό αφορά σε σχηματισμένες στη χρήση προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. 

5.1.7 Λοιπά έσοδα και κέρδη 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
01.01-

31.12.2021 

01.01-

31.12.2020 

Συναλλαγματικές διαφορές 41.718,46 79.988,43 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων 31.757,64 26.750,96 

Λοιπά εκτακτα και ανοργανα έσοδα 19.637,20 4.171,65 

Αναμόρφωση λοιπών εσόδων λόγω ΔΛΠ 19 0,00 38.500,51 

Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 64.718,59 

Αφορ. Αποθ/κό αποσβ. παγίων Ν.3299/2004 11.850,66 13.707,50 

Σύνολο 104.963,96 227.837,64 

 

5.1.8 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
01.01-

31.12.2021 

01.01-

31.12.2020 

Κέρδη/(Ζημίες) από εκποίηση μηχανημάτων -3.170,81 1.483,84 

Κέρδη/(Ζημίες) από εκποίηση μεταφορικών μέσων 0,00 806,43 

Σύνολο -3.170,81 2.290,27 

 

5.1.9 Φόρος εισοδήματος 
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Ποσά εκφρασμένα σε € 
01.01-

31.12.2021 

01.01-

31.12.2020 

Φόρος εισοδήματος χρήσης (φορολογικός) 385.830,59 730.076,89 

Αναβαλλόμενος φόρος -152.228,77 -54.085,10 

Επίδραση φόρου από ΔΛΠ 19  0,00 8.470,11 

Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή (σε επόμενες χρήσεις) 0,00 -9.143,54 

Φόρος εισοδήματος έξοδο 233.601,82 675.318,36 

 

Ο φόρος εισοδήματος έξοδο αναλύεται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
01.01-

31.12.2021 

01.01-

31.12.2020 

Κέρδη προ φόρων 3.401.858,58 2.548.800,11 

Μείον: Μή Επιστρεπτέα Προκαταβολή (με προσωρινή φορολογική 

απαλλαγή μέχρι την διανομή της)  
-382.950,00 0,00 

Κέρδη προ φόρων (νέα) 3.018.908,58 2.548.800,11 

Φόρος εισοδήματος (έξοδο) υπολογισμένος με τον ισχύοντα συντελεστή 664.159,89 611.712,03 

Μείον: Φορολογική απαλλαγή Ν.4399/2016 -478.905,56 0,00 

Επίδραση φόρου από ΔΛΠ 19  0,00 8.470,11 

Μόνιμες φορολογικές διαφορές -2.607,14 -3.289,80 

Επίδραση μη εκπιπτόμενων φορολογικά εξόδων 55.882,24 66.630,91 

Ετεροχρονισμοί φόρων και συναλλαγματικών διαφορών -4.927,70 938,64 

Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή (σε επόμενες χρήσεις) 0,00 -9.143,54 

Φόρος εισοδήματος έξοδο 233.601,72 675.318,36 

Για τις υφιστάμενες κατά την 31.12.2021 προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης 

υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος με συντελεστή 22%.  

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των 

φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας 

εισοδήματος που αναμένεται να ισχύσει στις χρήσεις κατά τις οποίες θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων 

και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 

στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

Κτίρια και τεχνικά 

έργα 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση (Λογ 15) και 

προκαταβολές κτήσης 

παγίων (Χ.Υ. Λογ 50) 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως                

Υπόλοιπο 1.1.2020 271.833,72 3.859.210,06 8.852.729,40 393.186,52 1.030.069,86 985.171,30 15.392.200,86 

Προσθήκες περιόδου 0,00 54.795,15 207.902,44 0,00 74.154,53 219.742,41 556.594,53 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 -6.531,44 -24.244,46 0,00 -107.582,38 -138.358,28 

Υπόλοιπο 31.12.2020 271.833,72 3.914.005,21 9.054.100,40 368.942,06 1.104.224,39 1.097.331,33 15.810.437,11 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις               

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 841.747,45 5.919.539,96 297.630,50 889.848,39 0,00 7.948.766,30 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 58.945,38 388.387,43 18.955,86 29.867,17 0,00 496.155,84 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 -6.531,40 -24.244,44 0,00 0,00 -30.775,84 

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 900.692,83 6.301.395,99 292.341,92 919.715,56 0,00 8.414.146,30 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 271.833,72 3.013.312,38 2.752.704,41 76.600,14 184.508,83 1.097.331,33 7.396.290,81 

Αξία κτήσεως                

Υπόλοιπο 1.1.2021 271.833,72 3.914.005,21 9.054.100,40 368.942,06 1.104.224,39 1.097.331,33 15.810.437,11 

Προσθήκες περιόδου 0,00 9.912,46 156.037,86 0,00 74.190,68 341.866,35 582.007,35 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 0,00 -3.909,00 -10.409,00 

Μεταφορές περιόδου από προκαταβολές και μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
55.880,44 1.237.630,83 0,00 0,00 0,00 -1.293.511,27 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2021 327.714,16 5.161.548,50 9.203.638,26 368.942,06 1.178.415,07 141.777,41 16.382.035,46 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις               

Υπόλοιπο 1.1.2021 0,00 900.692,83 6.301.395,99 292.341,92 919.715,56 0,00 8.414.146,30 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 68.404,24 386.007,10 18.955,86 39.547,10 0,00 512.914,30 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 -1.029,19 0,00 0,00 0,00 -1.029,19 

Υπόλοιπο 31.12.2021 0,00 969.097,07 6.686.373,90 311.297,78 959.262,66 0,00 8.926.031,41 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 327.714,16 4.192.451,43 2.517.264,36 57.644,28 219.152,41 141.777,41 7.456.004,05 

 

Η Εταιρεία εντός του 2017 έλαβε εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των ακινήτων της, από ανεξάρτητο επαγγελματία εκτιμητή, με βάση την οποία αναπροσάρμοσε 

την αναπόσβεστη αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων της, προσαρμόζοντας τις σωρευμένες αποσβέσεις με βάση τον χρόνο ζωής των παγίων.  
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Πίνακας μεταβολών άυλων 

πάγιων στοιχείων 

Δαπάνες 

αναπτύξεως 

Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές 

κτήσης παγίων 

(Λογ 15) 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2020 1.092.367,64 653.762,78 37.561,00 1.783.691,42 

Προσθήκες περιόδου 45.047,00 14.166,00 149.389,68 208.602,68 

Υπόλοιπο 31.12.2020 1.137.414,64 667.928,78 186.950,68 1.992.294,10 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
        

Υπόλοιπο 1.1.2020 631.851,84 522.292,11 0,00 1.154.143,95 

Αποσβέσεις περιόδου 81.604,34 35.213,21 0,00 116.817,55 

Υπόλοιπο 31.12.2020 713.456,18 557.505,32 0,00 1.270.961,50 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2020 
423.958,46 110.423,46 186.950,68 721.332,60 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2021 1.137.414,64 667.928,78 186.950,68 1.992.294,10 

Προσθήκες περιόδου 96.502,48 33.519,81 114.759,63 244.781,92 

Μεταφορές περιόδου 136.916,04 35.595,00 -172.511,04 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2021 1.370.833,16 737.043,59 129.199,27 2.237.076,02 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
        

Υπόλοιπο 1.1.2021 713.456,18 557.505,32 0,00 1.270.961,50 

Αποσβέσεις περιόδου 82.274,02 41.748,99 0,00 124.023,01 

Υπόλοιπο 31.12.2021 795.730,20 599.254,31 0,00 1.394.984,51 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2021 
575.102,96 137.789,28 129.199,27 842.091,51 

 

8. Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Πίνακας μεταβολών επενδυτικών ακινήτων Γήπεδα 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2020 70.852,75 

Προσθήκες περιόδου 23.148,69 

Υπόλοιπο 31.12.2020 94.001,44 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
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Πίνακας μεταβολών επενδυτικών ακινήτων Γήπεδα 

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 94.001,44 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2021 94.001,44 

Υπόλοιπο 31.12.2021 94.001,44 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2021 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2021 0,00 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 94.001,44 

 

9. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 

 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση               

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 2.934,70 2.934,70 

Προσθήκες/Αγορά ποσοστού 0,00 0,00 

Μειώσεις/Πώληση ποσοστού 0,00 0,00 

Υπόλοιπο Λήξης χρήσεως 2.934,70 2.934,70 

 

Το ανωτέρω ποσό αφορά την αξία μεριδίων στην Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας. 

10. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Λοιπές δοσμένες εγγυήσεις 9.084,66 8.984,66 

Σύνολο 9.084,66 8.984,66 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις προς τη ΔΕΗ. 

11. Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Αποθέματα     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Εμπορεύματα 184.520,14 213.668,57 
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Αποθέματα     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή 756.050,12 613.979,70 

Παραγωγή σε Εξέλιξη 1.897.567,42 1.693.878,99 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα 

υλικά, ανταλλακτικά και υλικά συσκευασίας 
6.682.535,43 5.705.972,04 

Μείον:     

Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων -1.890.810,22 -1.203.587,41 

Πλέον:     

Αγορές υπό παραλαβή 50.518,71 19.654,55 

Προκαταβολές για αποθέματα 533.071,58 150.525,63 

Υπόλοιπο Λήξης χρήσεως 8.213.453,18 7.194.092,07 

 

12. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Πελάτες 5.228.134,31 4.209.527,45 

Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 1.487,72 1.487,72 

Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 648.503,59 789.383,08 

Επιστροφές αγορών χρήσης υπό διακανονισμό 3.187,73 3.187,73 

Μείον:     

Εκπτώσεις πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό 0,00 -31.136,61 

Απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων -895.073,98 -877.073,98 

Σύνολο 4.986.239,37 4.095.375,39 

 

Οι απομειώσεις των επισφαλών απαιτήσεων της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 877.073,98 869.073,98 

Πρόβλεψη απομείωσης περιόδου 18.000,00 8.000,00 

Αναστροφή/ Χρησιμοποίηση πρόβλεψης 

προηγούμενων περιόδων 
0,00 0,00 

Υπόλοιπο Λήξης χρήσεως 895.073,98 877.073,98 

 

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες καθώς η Εταιρία έχει 

μεγάλο χαρτοφυλάκιο πελατών. Η Διοίκηση έχει διενεργήσει απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις οι οποίες 

βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του έτους, ενώ για τις λοιπές απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση 

μικρότερη του έτους, θεωρούνται ασήμαντες. Όλες οι απαιτήσεις της Εταιρείες είναι βραχυπρόθεσμες και δεν 

απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  
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Με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία προσδιορίζει τις επισφαλείς απαιτήσεις βάσει 

ενός μοντέλου αναμενόμενων ζημιών. Το μοντέλο αυτό συνδέει το πιστωτικό όριο που έχει τεθεί από την Εταιρεία 

στην κάθε μια απαίτηση, με τον τρόπο και τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων αυτών, τις τυχόν υπερβάσεις του 

προαναφερθέντος ορίου και υπολογίζει την αναμενόμενη πιστωτική ζημία. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που 

αφορά τη χρήση 2021 από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 ανήλθε σε ευρώ 69.500 περίπου. 

13. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Προκαταβολές προσωπικού 1.230,00 726,81 

Δάνεια προσωπικού 17.761,25 15.761,25 

Ελληνικό Δημόσιο προκαταβολή Φ.Ε. και λοιποί 

παρακρατούμενοι φόροι 
511.068,82 472.053,34 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 25.494,66 98.340,15 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 80.361,54 150.803,31 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 2.469,08 7.597,33 

Προπληρωμένα έξοδα 96.677,95 43.376,69 

Προκαταβολές σε Πιστωτές διάφορους 19.866,43 14.363,03 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο από Φ.Π.Α. 476.115,36 155.621,17 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο από Ι.Κ.Α. 1.580,86 1.580,86 

Μείον:     

Απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων -95.000,00 -85.000,00 

Σύνολο 1.137.625,95 875.223,94 

 

Οι απομειώσεις των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Απομειώσεις βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 85.000,00 53.000,00 

Πρόβλεψη απομείωσης περιόδου 10.000,00 32.000,00 

Υπόλοιπο Λήξης χρήσεως 95.000,00 85.000,00 

 

14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Ταμείο 7.300,39 8.514,91 

Καταθέσεις όψεως σε € 1.459.601,60 1.622.240,04 
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 51.346,65 911.732,45 

Σύνολο 1.518.248,64 2.542.487,40 

 

15. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
Αριθμός 

Μετοχών 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 80.310 1.353.223,50 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 80.310 1.353.223,50 

      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 80.310 1.353.223,50 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 80.310 1.353.223,50 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες, διακόσια είκοσι 

τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (1.353.223,50) και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες δέκα (80.310) μετοχές 

ονομαστικής αξίας δεκαέξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (16,85) η κάθε μία. 
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16. Αποθεματικά 

Αποθεματικά               

Ποσά εκφρασμένα σε € 

Τακτικό 

Αποθεματικό 

(α) 

Έκτακτα 

Αποθεματικά 

(β) 

Αφορολόγητο 

αποθεματικό 

Ν.1262/82 (γ) 

Αφορολόγητο 

αποθεματικό 

Ν.3908/11 (γ) 

Φορολογική 

Απαλλαγή 

Ν.4399/16 (δ) 

Αφορολόγητο 

αποθεματικό από 

αποσβεσμένη επιχ/ση 

του Ν.3299/04 (γ) 

Σύνολο 

Υπόλοιπα την 1.1.2020 1.002.195,95 12.628,74 767.235,44 390.737,93 0,00 322.180,50 2.494.978,56 

Ειδικό αποθεματικό για κάλυψη ιδίας 

συμμετοχής στα πλαίσια του αναπτυξιακού 

Ν.4399/2016 βάσει της από 25.11.2020  

Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων 

0,00 2.266.819,66 0,00 0,00 0,00  13.707,51 2.280.527,17 

Υπόλοιπα την 31.12.2020 1.002.195,95 2.279.448,40 767.235,44 390.737,93 0,00 335.888,01 4.775.505,73 

                

Υπόλοιπα την 1.1.2021 1.002.195,95 2.279.448,40 767.235,44 390.737,93 0,00  335.888,01 4.775.505,73 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους περιόδου 1.1.-31.12.2021 
0,00 0,00 0,00 0,00 478.905,56 11.850,65 490.756,21 

Σύνολο 1.002.195,95 2.279.448,40 767.235,44 390.737,93 478.905,56 347.738,66 5.266.261,94 

 (α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 158 Ν.4548/18) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των 

ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων, και ως εκ τούτου δε 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

(β) Έκτακτα αποθεματικά 

Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με αποφάσεις Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και 

δύναται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα ανωτέρω έκτακτα αποθεματικά έχουν σχηματιστεί 

από φορολογηθέντα κέρδη και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω φορολόγηση σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους.  

(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν 

φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν υπολογίζεται 

και δεν καταβάλλεται φόρος. Το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.3299/2004 σχηματίζεται από την ετήσια απόσβεση των επιχορηγηθέντων με αυτόν τον νόμο παγίων, ενώ 

το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων αυτών περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Επιχορηγήσεις» των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της 31.12.2020.   

(δ) Φορολογική απαλλαγή 

Παρακολουθείται η φορολογική απαλλαγή από την ένταξη επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν.4399/2016. 
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17. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Μακροπρόθεσμα δάνεια     

Μακροπρόθεσμα δάνεια σε ευρώ 2.362.382,29 3.476.615,16 

Μείον:     

Ποσά πληρωτέα στην επόμενη χρήση -696.665,75 -981.051,91 

Υπόλοιπο δανείων  1.665.716,54 2.495.563,25 

 

Οι πληρωμές βάσει συμβάσεων που σχετίζονται με τα δάνεια έχουν ως εξής: 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Μέχρι 1 έτος 696.665,75 981.051,91 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 673.208,69 815.339,20 

Μεταξύ 2 και  5 ετών 707.904,12 1.287.629,74 

Μετά από 5 έτη 284.603,73 392.594,31 

Σύνολο 2.362.382,29 3.476.615,16 

 

Οι ανωτέρω τραπεζικές υποχρεώσεις μέχρι 1 έτος, στον Ισολογισμό εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις μαζί με τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. 

Τα τραπεζικά δάνεια στην τράπεζα Alpha Bank καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες ύψους € 3.987.145,98. 

18. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 

Οι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύμφωνα με την μέθοδο της υποχρέωσης, με τη 

χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κάθε φορά και οι οποίοι επανεξετάζονται σε κάθε χρήση. 

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων μετά από συμψηφισμούς έχει ως εξής: 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

-Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 71.376,10 71.376,10 

Αποζημίωση προσωπικού 77.105,50 98.027,46 

Προσαρμογή ΔΛΠ 19 0,00 -50.528,16 

Απομείωση αποθεμάτων 415.978,26 264.789,23 

Επιχορηγήσεις παγίων 8.317,64 9.113,81 

Σύνολο  (α) 572.777,50 392.778,44 

      

-Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     
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Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων βάση της ωφέλιμης ζωής  

ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων 
-569.069,79 -563.810,61 

Σύνολο  (β)     

      

Καθαρό υπόλοιπο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων / 

υποχρεώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (α)-(β) 
3.707,71 -171.032,17 

 

19. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας ανέρχεται σε 193 άτομα κατά 

την 31.12.2021 και σε  184 άτομα κατά την 31.12.2020.  

Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία   

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 215.905,86 260.389,39 

Έξοδο (Έσοδο) αναγνωρισμένο στην Καθαρή Θέση 102.322,84 3.224,24 

Έξοδο (Έσοδο)  αναγνωρισμένο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 32.250,90 -47.707,77 

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 350.479,60 215.905,86 

 

Η κίνηση πρόβλεψης φαίνεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα: 

Λογιστικές απεικονίσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης     

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 32.486,74 28.032,10 

Κόστος τόκων 2.590,87 3.905,84 

Προσαρμογή πρόβλεψης      

Κόστος περικοπών/διακανονισμού/τερματισμού υπηρεσίας -2.826,71 -79.645,69 

Συνολικό έξοδο (έσοδο) χρήσης 32.250,90 -47.707,75 

Έξοδο (Έσοδο)  αναγνωρισμένο στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης 
-32.250,90 47.707,75 

Ποσό αναγνωρισμένο στην Καθαρή Θέση -102.322,84 -3.224,22 

Σύνολο -102.322,84 -3.224,22 

 

Οι αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες υιοθετήθηκαν κατά την αναλογιστική αποτίμηση έχουν ως εξής: 
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Αναλογιστικές Παραδοχές 

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης   

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,20% 

Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση μισθολογίου 1,50 

Πληθωρισμός 2% κατά μέσο όρο 

Ημερομηνία αποτίμησης 31.12.2021 

Ηλικία συνταξιοδότησης 

Η Αναλογιστική μελέτη έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΤΕ δηλαδή με 

όριο συνταξιοδότησης το 62ο έτος και με υπολογισμό έναρξης της 

αποζημίωσης το 46ο έτος εκτός περιπτώσεων που το όριο συνταξιοδότησης 

είναι μεγαλύτερο του 62ου 

Γενική αρχή υπολογισμού αναλογιστικών μεγεθών 
Αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το 

πλαίσιο των ΔΛΠ (βλ. ΔΛΠ 1. παρ.23) 

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης 
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος 

(Projected Unit Credit Method) 

  

20. Επιχορηγήσεις 
 

Επιχορηγήσεις             

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 

Επιχορήγηση 
ΕΣΠΑ           

2007-2013 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

ΜΕΤΡΟ 

2.5.3 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙ

ΣΜΟΣ 

ΚΟΥΠΟΝΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
Ν.3299/04 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 

1.1.2020 
50.104,61 2.916,79 32.143,65 0,00 0,00 87.819,50 

Πλέον: Ληφθείσες 

επιχορηγήσεις χρήσης 2020 
0,00 0,00 0,00 73.681,43 0,00 0,00 

Μείον: Αποσβέσεις 

επιχορηγηθέντων παγίων χρήσης 

2020 

-7.553,61 -1.986,30 -5.601,61 -11.609,43 0,00 -13.707,50 

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 

31.12.2020 
42.551,00 930,49 26.542,04 62.072,00 0,00 74.112,00 

Σύνολο 31.12.2020 206.207,53 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 

1.1.2021 
42.551,00 930,49 26.542,04 62.072,00 0,00 74.112,00 

Πλέον: Ληφθείσες επιχορηγήσεις 

χρήσης 2021 
0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Μείον: Αποσβέσεις 

επιχορηγηθέντων παγίων χρήσης 

2021 

-7.418,88 -899,55 -5.601,61 -17.170,94 -666,67 -11.850,65 

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 

31.12.2021 
35.132,12 30,94 20.940,43 44.901,06 9.333,33 62.261,35 

Σύνολο 31.12.2021 172.599,23 

 

Οι αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Κατά τη 

διανομή των κερδών της χρήσης και τηρώντας τις διατάξεις του Ν.3299/04, οι αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων, με 

τον Ν3299/04, παγίων μεταφέρονται σε αφορολόγητο αποθεματικό στην Καθαρή Θέση. 
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21. `Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους προμηθευτές της αναλύεται ως εξής: 

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις   

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Προμηθευτές 1.783.147,47 1.250.945,86 

Επιταγές πληρωτέες 1.541.096,15 808.002,96 

Σύνολο 3.324.243,62 2.058.948,82 

Όλες οι υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός των επόμενων 12 μηνών κ η εύλογη αξία τους ταυτίζεται με την αξία 

κατά την ανάληψή τους. 

22. Λοιπές τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Λοιπές τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού 92.338,15 66.200,72 

Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων 553,33 1.163,33 

Λοιποί φόροι-τέλη 349.476,64 903,02 

Σύνολο 442.368,12 68.267,07 

 

23. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Βραχυπρόθεσμες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 696.665,75 981.051,91 

Σύνολο 696.665,75 981.051,91 

 

24. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020  

Προκαταβολές πελατών 265.208,59 266.774,78 

Επιστρεπτέα προκαταβολή 283.050,00 0,00 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 137.968,02 108.573,20 

Μερίσματα πληρωτέα 5.943.734,99 602.868,94 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 211.507,82 192.171,12 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 100.116,47 57.578,26 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 49.381,71 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.301,52 11.067,92 

Σύνολο 6.956.887,41 1.288.415,93 
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25. Αναδιατύπωση Οικονομικών καταστάσεων λόγω ΔΛΠ 19 

 

Εντός της χρήσης η Εταιρεία μετάβαλε τον τρόπο υπολογισμού της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που 

απορρέει από την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης με βάση την ελληνική εργατική νομοθεσία λαμβάνοντας 

υπόψη απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α. Με την εφαρμογή της απόφασης αυτής η κατανομή της 

υποχρέωσης σε περιόδους υπηρεσίας δεν ξεκινά πλέον από την πρώτη ημέρα απασχόλησης αλλά μεταγενέστερα, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955. Κατωτέρω παρατίθενται τα αναμορφωθέντα κονδύλια 

της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31.12.2020 και 31.12.2019, καθώς και οι αναμορφωμένες καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την 31.12.2020: 

α) Στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 01.01.2020 και 31.12.2020 

 

Δημοσιευμένα 

ποσά 

31.12.2019 

 

Μεταβολή λογιστικής 

πολιτικής κατανομής 

πρόβλεψης 

προσωπικού 

 Επαναδιατυπωμένα 

31.12.2019 

 

 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31.12.2019 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ      

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      

Αποτελέσματα εις νέο 9.071.707,31  144.448,17  9.216.155,48 

Σύνολο καθαρής θέσης 12.919.909,37  144.448,17  13.064.357,54 

      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 
501.090,68  -185.189,96  315.900,72 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 185.758,24  40.741,79  226.500,03 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 3.988.171,16  -144.448,17  3.843.722,99 

Σύνολο Υποχρεώσεων 9.632.024,15  -144.448,17  9.487.575,98 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 22.551.933,52  0,00  22.551.933,52 

      

 
     

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31.12.2020 

Δημοσιευμένα 

ποσά 

31.12.2020 

 

Μεταβολή λογιστικής 

πολιτικής κατανομής 

πρόβλεψης 

προσωπικού 

 Επαναδιατυπωμένα 

31.12.2020 

      

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ      

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      

Αποτελέσματα εις νέο 7.665.950,34  179.145,32  7.845.095,66 

Σύνολο καθαρής θέσης 13.794.649,57  179.145,32  13.973.794,89 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 
445.579,35  -229.673,49  215.905,86 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 120.504,00  50.528,17  171.032,17 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 3.933.854,13  -179.145,32  3.754.702,81 

Σύνολο Υποχρεώσεων 9.136.043,44  -179.145,32  8.956.898,12 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 22.930.723,01  0,00  22.930.723,01 

     

β) Στην κατάσταση συνολικών εσόδων της  31.12.2020 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως 
Δημοσιευμένα 

ποσά 

31.12.2020 

 Μεταβολή Λογιστικής 

Πολιτικής 
 Επαναδιατυπωμένα 

31.12.2020 
 

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 

      

Λοιπά έσοδα και κέρδη 189.337,13  38,500,51  227.837,64 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 2.711.281,82  38.500,51  2.749.782,33 

Αποτέλεσμα προ φόρων 2.548.800,11  38.500,51  2.587.300,62 

Φόρος εισοδήματος -666.848,25  -8.470,11  -675.318,36 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1.881.951,86  30.030,40  1.911.982,26 

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες Δ.Λ.Π. 19 -9.207,26  5.983,02  -3.224,24 

Φόρος που αναλογεί 2.025,60  -1.316,26  709,34 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από 

φόρο 
-7.181,66  4.666,76  -2.514,90 

Σύνολο Συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων 1.874.770,20  34.697,15  1.909.467,35 

 

γ) Στην κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης της 31.12.2020 

 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων 
Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Τακτικό 

Αποθεματικό 

Έκτακτα 

Αποθεματικά 

Αφορολόγητο 

αποθεματικό 

ν.1262/82 

Αφορολόγητο 

αποθεματικό 

ν.3908/11 

Αφορολόγητο 

αποθεματικό 

από 

αποσβεσμένη 

επιχορήγηση 

ν.3299/04 

Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο 

  

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η 

Δεκεμβρίου 2020 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020 1.353.223,50 1.002.195,95 12.628,74 767.235,44 390.737,93 322.180,50 9.071.707,31 12.919.909,37 

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και 
διόρθωση λαθών 

- - - - - - 144.448,17 144.448,17 

Αναμορφωμένο Υπόλοιπο την 1η 

Ιανουαρίου 2020 
1.353.223,50 1.002.195,95 12.628,74 767.235,44 390.737,93 322.180,50 9.216.155,48 13.064.357,54 

Ειδικό αποθεματικό για κάλυψη ιδίας 

συμμετοχής στα πλαίσια του 

αναπτυξιακού Ν.4399/2016 βάσει της 
από 25.11.2020  Έκτακτης Γ.Σ. των 

Μετόχων 

- - 2.266.819,66 - - - -2.266.819,66 0,00 
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 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων 
Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Τακτικό 

Αποθεματικό 

Έκτακτα 

Αποθεματικά 

Αφορολόγητο 

αποθεματικό 

ν.1262/82 

Αφορολόγητο 

αποθεματικό 

ν.3908/11 

Αφορολόγητο 

αποθεματικό 

από 

αποσβεσμένη 

επιχορήγηση 

ν.3299/04 

Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο 

  

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η 

Δεκεμβρίου 2020 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους περιόδου 01.01 - 

31.12.2020 

- - - - - 13.707,51 1.861.062,69 1.874.770,20 

Αλλαγές Δ.Λ.Π. 19 - - - - - - 34.697,15 34.697,15 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - - - - -1.000.000,00 -1.000.000,00 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020 1.353.223,50 1.002.195,95 2.279.448,40 767.235,44 390.737,93 335.888,01 7.845.095,66 13.973.824,89 

 

δ) Στην κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσης 2020 

 Κατάσταση Χρηματοροών χρήσεως (έμμεση μέθοδος) 

Δημοσιευμένα 

ποσά 
 Αναμορφώσεις  Αναμορφωμένα 

ποσά  

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 

      

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Αποτέλεσμα προ φόρων 2.548.800,11  38.500,51  2.587.300,62 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:      

Χρήση πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού χρήσης -64.718,59  -38.500,51  -103.219,10 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 3.582.374,84  0,00  3.582.374,84 

 

26. Κέρδη ανά μετοχή 
Βασικά: 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας με τον σταθμισμένο μέσο 

αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που 

αγοράζονται από αυτή.  

Προσαρμοσμένα: 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου των 

υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς εκδιδόμενες κοινές μετοχές. 

Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα κέρδη κατά 

μετοχή να είναι ίδια. 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή     

Ποσά εκφρασμένα σε € 
01.01-

31.12.2021 

01.01-

31.12.2020 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας 3.088.445,04 1.909.467,35 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 80.310 80.310 

Συνολικά κέρδη ανά μετοχή 38,46 23,78 
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27. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 

α) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

«Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες 

υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. 

και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το 

δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2015 έχει παραγραφεί μέχρι την 

31/12/2021, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία 

παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  

Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει 

υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του 

Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή 

παραγραφή. 

 Για τις χρήσεις 2016 έως και 2020 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, σύμφωνα με το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως 

ισχύει και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2021 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο 

φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

χρηματοοικονομικών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις). 

28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα. 

Αιγίνιο Πιερίας, 05 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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