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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 
 
Κύριοι μέτοχοι, 
 
Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (άρθρο 150 παρ. 1,2,3 
και άρθρο 149 παρ. 1).  
Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες της 
Εταιρείας, για τη χρήση 2021 και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο 
αυτή και η επίδρασή τους, καθώς και οι προοπτικές της Εταιρείας. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι 
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει το επόμενο έτος. 
 
Σημαντικά γεγονότα για τη χρήση 2021 

Στη χρονιά που πέρασε, ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 2021 ανήλθε στο ποσό €73.727 χιλ., 
αυξημένος σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση 2020 κατά €19.491 χιλ (σε ποσοστό 36% περίπου), 
όπου η αύξηση του κύκλου εργασιών αντισταθμίζεται από την αύξηση του κόστους πωληθέντων. Επίσης 
υπήρξε αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους. Οι καθαρές ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε €1.303 χιλ.  
έναντι 3.975 χιλ. € το 2020.  

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Κίνδυνος από την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19)  
Στις αρχές του 2020 σημειώθηκε εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία 
επηρέασε την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Οι 
κυβερνήσεις ξεκίνησαν προγράμματα εμβολιασμού και συνεχίζουν να επιβάλλουν μέτρα περιορισμού, ενώ 
δημοσιονομικές πολιτικές και δράσεις αναπτύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, έχοντας ως 
στόχο τον περιορισμό των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. Το εύρος των επιπτώσεων της 
υγειονομικής κρίσης στις δραστηριότητες της Εταιρίας την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
από τις μελλοντικές εξελίξεις και τις πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας. Η πανδημία αναμένεται να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη, και στην οικονομία της Ελλάδας, η οποία εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.  

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρίας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να 
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να 
εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα 
εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς 
και στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Η εταιρεία  έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα σύμφωνα με τη Διαχείριση 
Επιχειρηματικής Συνέχειας. Αυτά τα μέτρα είναι να διασφαλίσουν τη συνέχιση της επιχειρησιακής 
λειτουργίας σε περιόδους απροσδόκητων και σοβαρών γεγονότων όπως το COVID-19. Λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν την ασφάλεια των υπαλλήλων της και των αντισυμβαλλομένων και είναι 
σε θέση να εξυπηρετούν και να προστατεύουν το συμφέρον των πελατών. 

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων τίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό 
κίνδυνο, σε κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο αγοράς και συναλλαγματικό κίνδυνο. Η σημείωση αυτή 
παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους 
στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση 
του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας.  Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές 
τις γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται σε όλο το εύρος των οικονομικών καταστάσεων.  

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να 
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να 
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εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά.  Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα 
εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς 
και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.  

 Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο τμήμα 
Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή 
των διαδικασιών, τα πορίσματα των οποίων γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

1. Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού 
δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις 
στα επιτόκια δεν αναμένεται να έχουν άμεση αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρίας. 

2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε 
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά 
κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία  για τη 
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμειακών 
διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή 
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και 
δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύεται η φήμη της Εταιρείας. 

4. Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές 
ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας και την αξία των χρηματοοικονομικών 
του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση 
της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση 
των αποδόσεων.  

5. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που πραγματοποιεί και 
στα δάνεια που έχουν εκδοθεί σε νόµισµα άλλο από το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας, το οποίο είναι 
κυρίως το Ευρώ. Διαχρονικά η Εταιρεία αντισταθμίζει το μεγαλύτερο µέρος της εκτιμώμενης έκθεσης της σε 
ξένα νοµίσµατα σε σχέση µε τις προβλεπόμενες πωλήσεις και αγορές καθώς και τις απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα.  

6. Περιβαλλοντική Πολιτική  

Η Εταιρία δεσμεύεται να λειτουργεί με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον και την 
κοινωνία. Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των παραγωγικών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων 
αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους μας και κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τη 
βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας.  

 

7. Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας  
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Βασική και  διαρκής επιδίωξη της Εταιρίας είναι η προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας των 
εργαζομένων της αλλά και όλων όσοι συνεργάζονται μαζί της όπως πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι και  
επισκέπτες.  

Επίσης: 
• Δεσμευόμαστε για την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των 

προτύπων, των εσωτερικών εταιρικών οδηγιών και  διαδικασιών σε θέματα που αφορούν στην 
Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. 

• Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για την Υγεία και την Ασφάλεια σε όλο το φάσμα 
των διεργασιών μας. Λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα με σκοπό την εξάλειψή τους. 

• Επικοινωνούμε ανοιχτά και με διαφάνεια τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια προς 
όλους τους εμπλεκόμενους. 

• Αναγνωρίζουμε την κορυφαία σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας και εργαζόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας και των συνεργατών της, στον τομέα αυτό. 

• Υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας -
ανεξάρτητα από τη θέση καθενός στην ιεραρχία- καθώς και των συνεργατών, στην προσπάθεια για 
αναβάθμιση των επιδόσεών μας, σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. 

• Λαμβάνουμε διαρκή μέριμνα, ώστε η προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας να ενσωματώνεται ως 
κυρίαρχο κριτήριο σε όλες τις διεργασίες διοίκησης και στην εταιρική νοοτροπία της επιχείρησης.  

• Επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή στην παραβίαση των συμφωνημένων κανόνων Υγείας και 
Ασφάλειας σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας.  

• Η διοίκηση δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρίας στα θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας καθώς επίσης και του Συστήματος Διαχείρισης αυτών.  

 
1. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Χρήσης 2021 
 
 

Κύκλος εργασιών – Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) 
Ο κύκλος εργασιών για το 2021 ανήλθε σε 73.727 χιλ. €  έναντι 54.236 χιλ. € το 2020 (αύξηση κατά 
36%). Οι πωληθείσες ποσότητες εμπορευμάτων ανήλθαν σε 191 χιλ. τόνους περίπου το 2021 έναντι 
207 χιλ. τόνους περίπου το 2020 (μείωση κατά 7,7%).  Οι πωλήσεις κατ’ όγκο και αξία αναλύονται ως 
εξής: 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2021 2020 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πωλήσεις σε 

όγκο (τ) 
Πωλήσεις σε αξία 

(χιλ. €) 
Πωλήσεις σε 

όγκο (τ) 
Πωλήσεις σε αξία 

(χιλ. €) 
Εμπορεύματα 179.389 57.869 195.268 42.823 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     
Εμπορεύματα 11.254 15.859 11.925 11.413 
ΣΥΝΟΛΟ 190.643 73.728 207.192 54.236 

 
Το μικτό κέρδος το 2021 ανήλθε σε 6.535 χιλ. € (8,86% επί του κύκλου εργασιών), έναντι 4.436 χιλ. € 
(8,18% επί του κύκλου εργασιών) το 2020. Tα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως σε 1.012 χιλ. € το 2021 
έναντι 966 χιλ. € το 2020 και τα λοιπά έξοδα σε 3.790 χιλ. € το 2021 έναντι 3,080 χιλ. € το 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας – Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
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(σε χιλ. €) 2021 2020 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.451 2.168 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 2.397 2.922 
Άλλα έξοδα 3.790 3.080 
Σύνολο 7.638 8.170 
% επί του κύκλου εργασιών 10,36% 15,06% 

 
 

3. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
 

ΕΣΟΔΑ (σε χιλ. ευρώ) 2021 2020 
   
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,65 1,16 
% επί του κύκλου εργασιών 0,00088% 0,0021% 

 
ΕΞΟΔΑ (σε χιλ. ευρώ) 2021 2020 
   
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.130 1.209 
% επί του κύκλου εργασιών 1,68% 2,23% 

 
 
Ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε σε € 73.727 χιλ. έναντι € 54.236 χιλ. σημειώνοντας μια αύξηση της 
τάξεως του 36%. Το δε κόστος πωληθέντων για την χρήση 2021 ανήλθε σε € 67.192 χιλ. καταλήγοντας 
σε μικτό περιθώριο κέρδους, ήτοι κέρδη € 6.535 χιλ. Από το άνω αποτέλεσμα αφαιρούνται τα 
παρακάτω έξοδα: 
 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας                        (1.451) χιλ. 
Έξοδα Διαθέσεως                                            (2.397) χιλ. 
Λοιπά Έσοδα/(Έξοδα)                                     (2.778) χιλ. 
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα(Έξοδα)   (1.130) χιλ. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, οι Ζημιές προ φόρων ανέρχονται σε €1.303 χιλ. και μετά τον υπολογισμό του 
αναβαλλόμενου εξόδου ύψους - € 3 χιλ. καταλήγουμε σε συνολικές Ζημιές ύψους € 1.303 χιλ. 
 
 
Η εξέλιξη των λοιπών μεγεθών του ισολογισμού έχει ως εξής: 
 
1. Δείκτης δανειακής εξάρτησης 

 
Ο δείκτης της δανειακής εξάρτησης (ξένα προς ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε σε 6,52 έναντι 4,87 
της προηγούμενης χρήσης. 
 

2. Δείκτης γενικής ρευστότητας 
 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
διαμορφώθηκε σε 0,68 έναντι  0,59 της προηγούμενης χρήσης. 

 
3. Δείκτης καλύψεως παγίων 
 

Ο δείκτης καλύψεως παγίων (ίδια κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό) διαμορφώθηκε σε 0,31 έναντι  
0,32 της προηγούμενης χρήσης. 

 
 

4. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 
 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
Δεκέμβριος 2021 

 

   - 6 - 

Η  αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προς ίδια κεφάλαια) 
διαμορφώθηκε στο -20,68% έναντι -52,15% της προηγούμενης χρήσης. 

 
5. Λοιπά στοιχεία 
 

ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΚΤΙΡΙΑ 
              -  Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα. 

- Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 305 χιλ. € που εμφανίζεται στον 
Ισολογισμό την 31/12/2021, αφορά σε τεχνικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στις μισθωμένες 
εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο. 

 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
 
1. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Το αναπόσβεστο ποσό €59 χιλ. στα άϋλα περιουσιακά αφορά λογισμικά προγράμματα της Εταιρείας. 
   
 

2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Οι μεταβολές στα πάγια της Εταιρείας απεικονίζονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 

 
3. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

-Η Εταιρεία συμμετέχει στις παρακάτω Εταιρείες με το έναντι έκαστης ποσοστό συμμετοχής: 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΑ  
        

ΝΟΜΙΣΜΑ 
Αξία Κτήσεως 

(€)  
% 

ΣΥΜ/ΧΗΣ 
ANAMET  DOO 
(ΣΕΡΒΙΑΣ)  

ΔΗΝΑΡΙΑ 
251.054  100,00 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 
(ΕΛΛΑΔΟΣ)  

ΕΥΡΩ 
10.215.180  77,00 

INOS BALKAN 
DOO (ΣΕΡΒΙΑΣ)  

ΔΗΝΑΡΙΑ 
4.808.157  100,00 

NOVOMETAL 
DOO (ΣΚΟΠΙΑ)  

ΔΗΝΑΡΙΑ 
190.000  100,00 

   15.464.391   

 
-Την 31/7/2020 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της συνδεδεμένηςεταιρείας ΒΙΑΝΝΑΤ 
ΑΕ από την εταιρία ECORESET A.E.. Η καθαρή θέση της ανήλθε σε €2.446.413 και προέκυψε με βάση  
έκθεση αποτίμησης. Tην κλειόμενη χρήση 2021, η Εταιρία την κατέταξε στις «Λοιπές Συμμετοχές» διότι 
η ECORESET A.E. δεν είναι στο Όμιλο VIOCHALCO. 
 
-Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αφορούν 101 χιλ. €. 
 

4. Αποθέματα 
Τα αποθέματα την 31.12.2021,  1.309 χιλ. €, αφορούν εμπορεύματα 978 χιλ. €, προϊόντα 240 χιλ. € και 
Α΄ ύλες 91 χιλ. € που αποτιμήθηκαν με την μέση ετήσια σταθμική  τιμή.                  

 
5. Απαιτήσεις 
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Α) Πελάτες 
Ποσό 3.329 χιλ. € αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο των διαφόρων πελατών την 31.12.2021, ενώ την 
ίδια ημερομηνία υπάρχει βραχυπρόθεσμη απαίτηση κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 21.324 χιλ. .  

 
            Β) Χρεώστες διάφοροι                                                 
  Την 31.12.2021                                                     327 χιλ. € 
 
6. Διαθέσιμα 

1. Ταμείο (μετρητά) την 31.12.2021                 2,3 χιλ. € 
2. Βραχ/σμες Τραπεζ. καταθέσεις την 31.12.2021                  547 χιλ. € 

           ΣΥΝΟΛΟ              549,3 χιλ. € 
  

 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 
1. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.489.425,00 € και διαιρείται σε 19.859 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  75,00 €  η κάθε μία. 
Η διαφορά υπέρ το άρτιο, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 6.057.639€, άγεται σε ειδικό 
λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

 
2. Αποθεματικά κεφάλαια 

Α. Τακτικό αποθεματικό               305 χιλ. € 
Β. Ειδικό αποθεματικό                                                                       654 χιλ. € 
Γ. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων                   0,2 χιλ. € 
ΣΥΝΟΛΟ                959 χιλ. € 
 

 
3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 73 χιλ. € και υποχρεώσεις μίσθωσης 1.283 χιλ. €. 
 
 

4. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Αφορούν  υποχρεώσεις από τη συναλλακτική δραστηριότητα της εταιρίας.    
                          (χιλ. €) 
Δάνεια Τραπεζών 26.756 
Προμηθευτές και συμβατικές υποχρεώσεις 10.282 
Υποχρεώσεις μίσθωσης 212 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1.737 
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 54 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 171 
Πιστωτές διάφοροι 29 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 445 
ΣΥΝΟΛΟ 39.743 

 

Για το 2022, στόχοι μας είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών και των όγκων πωλήσεων στους βασικούς 
κλάδους όπου δραστηριοποιούμαστε, η περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας και η μείωση του 
κόστους παραγωγής. 

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις μας για το 2022 επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη διατήρηση της 
λειτουργικότητας των μηχανημάτων μας, στην επέκταση/συμπλήρωση των υφιστάμενων παραγωγικών μας 
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μονάδων προς αύξηση της δυναμικότητας και της ανάκτησης υλικών, καθώς και στη βελτίωση των 
υποδομών του εργοστασίου μας.  

Εκτιμούμε ότι η εταιρεία συνολικά για το 2022, λόγω του εύρους των αντικειμένων της, της ποιότητας των 
προϊόντων της και των υπηρεσιών της και των επενδύσεων της τα τελευταία χρόνια, θα αυξήσει τον κύκλο 
εργασιών της.  

Τέλος, η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική συμβίωση με την 
τοπική κοινωνία και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν να αποτελούν αδιαπραγμάτευτους 
στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της εταιρείας. 

Μεταγενέστερα γεγονότα  

Τον Φεβρουάριο του 2022 η Ρωσία εισέβαλε στο έδαφος της Ουκρανίας, ενέργεια η οποία προκάλεσε σειρά 
γεγονότων και επέφερε σειρά από σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα είναι η 
άμεση επίπτωση στη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν στα εδάφη των εμπλεκόμενων 
Χωρών. Η εξάρτηση πληθώρας Κρατών και ειδικά της Ε.Ε. από τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας 
έχουν επίπτωση στην ενεργειακή επάρκεια και κατά συνέπεια στην οικονομική δραστηριότητα των κρατών. 
Η Ε.Ε. και τα Κράτη μέλη της, οι ΗΠΑ αλλά και άλλα Κράτη επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία σε 
μια προσπάθεια να υποχωρήσει και να λήξει το συντομότερο δυνατό η πολεμική σύρραξη. Τα παραπάνω 
γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τους επιχειρηματικούς οργανισμούς και την οικονομική 
τους δραστηριότητα. Η εταιρία δεν δραστηριοποιείται στη Ρωσία και την Ουκρανία και ως εκ τούτου δεν 
επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις. Η εταιρία θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και όπου χρειαστεί θα προβεί 
στις κατάλληλες ενέργειες. 
 
Τέλος θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας έκθεσης. 
 
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ο προσανατολισμός της Εταιρείας  είναι κατά κύριο λόγο  η εσωτερική αγορά, 
αλλά και η ευρύτερη αγορά τόσο των Βαλκανίων και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της 
Ανατολής.  
 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις  χρήσης 2021 και αποφασίσετε 
επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 
Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Απόστολος Στρατής 
 

Αθήνα, 30.05.2022 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  «ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.»  

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπού 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 «ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» 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, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 
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. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 8 των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα 
της αβεβαιότητας για την είσπραξη φορολογικής απαίτησης λόγω διοικητικής διαφοράς εναντίον του 
Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σερβίας της συνδεδεμένης εταιρίας INOS BALKAN DOO. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

 

 

 

 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
Δεκέμβριος 2021 

 

   - 10 - 

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 τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό 
υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.  

Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  
 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με 
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022 

 

Αρ. Μ.  ΣΟΕΛ 149 

 

 

                                                                           O Ορκωτός Ελεγκτής -Λογιστής 

                     Ψαρός Θεόδωρος  

                   Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 12651 

 

 

 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
Δεκέμβριος 2021 

 

   - 12 - 

ΚΚααττάάσστταασσηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς    

EUR  
31/12/2021 31/12/2020 

Αναδιατυπωμένο 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώματα πάγια 6 647.361 833.850 
Δικαίωμα χρήσης Περιουσιακών στοιχείων 6 1.416.798 1.604.413 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 7 58.990 93.731 
Συμμετοχές σε θυγατρικές  Viohalco 8 15.464.391 21.100.804 
Λοιπές συμμετοχές   8 2.446.413 - 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9 101.362 104.918 
Λοιπές απαιτήσεις  46.946 49.122 

  20.182.260 23.786.838 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέματα 10 1.309.084 1.128.655 
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 11 25.358.092 19.526.852 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 549.310 358.992 

  27.216.486 21.014.499 
Σύνολο ενεργητικού  47.398.747 44.801.337 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    
Μετοχικό κεφάλαιο 13 1.489.425 1.489.425 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 13 6.057.639 6.057.639 
Αποθεματικά 13 959.047 959.047 
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον  (2.206.523) (883.437) 
Κεφάλαιο αποδιδόμενο εις μετόχους της εταιρείας  6.299.588 7.622.673 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6.299.588 7.622.673 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις μίσθωσης 14 1.283.017 1.442.916 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 15 72.797 48.574 

  1.355.814 1.491.490 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 12.717.658 8.930.780 
Συμβατικές υποχρεώσεις  57.029 32.444 
Δάνεια 14 26.756.449 26.509.508 
Υποχρεώσεις μίσθωσης 14 212.209 214.442 

  39.743.345 35.687.173 
Σύνολο υποχρεώσεων  41.099.159 37.178.663 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  47.398.747 44.801.337 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λογαριασμοί «Αποτελέσματα εις νέο», «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία», και 
«Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» της συγκριτικής περιόδου (2020) έχουν επαναδιατυπωθεί από τη μεταβολή των 
λογιστικών αρχών λόγω της επίδρασης του ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (ανάλυση στην παράγραφο 3.15). 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκώώνν  ΑΑπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

 

EUR  
31/12/2021 31/12/2020 

Αναδιατυπωμένο 
Πωλήσεις 5 73.727.576 54.236.444 
Κόστος Πωληθέντων 17 (67.192.464) (49.800.263) 
Μεικτό Κέρδος  6.535.111 4.436.181 
Λοιπά Έσοδα 21 476.747 779.461 
Έξοδα διάθεσης 17 (2.397.115) (2.922.093) 
Έξοδα διοίκησης 17 (1.451.663) (2.168.492) 
Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών 
περιουσιακών στοιχείων  (81.443) - 
Λοιπά Έξοδα 21 (3.254.736) (2.892.217) 
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)  (173.098) (2.767.160) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  652 1.157 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 19 (1.130.560) (1.208.987) 
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα  (1.129.909) (1.207.830) 
(Ζημιές) προ φόρων  (1.303.007) (3.974.990) 
 Φόρος εισοδήματος 20 (3.556) (6.775) 

Ζημιές περιόδου  (1.306.563) (3.981.765) 

 

EUR 
31/12/2021 31/12/2020 

Αναδιατυπωμένο 
   

(Ζημία) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.306.563) (3.981.765) 
   

Λοιπά στοιχεία Συνολικού Εισοδήματος που δε θα 
μεταφερθούν στο αποτέλεσμα σε μελλοντικές περιόδους   
Υποχρέωση Παροχών Προσωπικού (16.523) 14.465 
Σύνολο (16.523) 14.465 

   
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (1.323.087) (3.967.299) 

   
Αποδιδόμενα σε:   
Μετόχους της μητρικής (1.323.087) (3.967.299) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (1.323.087) (3.967.299) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λογαριασμοί «Λοιπά Έσοδα» και «Υποχρέωση παροχών προσωπικού σε Κατάσταση συνολικού εισοδήματος» της 
συγκριτικής περιόδου (2020) έχουν επαναδιατυπωθεί από τη μεταβολή των λογιστικών αρχών λόγω της επίδρασης του ΔΛΠ 19 
Παροχές σε εργαζομένους (ανάλυση στην παράγραφο 3.15). 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  

 

EUR Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικ
ά 

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 1.489.425 6.057.666 959.047 2.900.301 11.406.440 11.406.440 
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής 
(σημ.3.15) 

    
  

Αλλαγή στη λογιστική πολιτική λόγω 
επίδρασης του ΔΛΠ19 - Παροχές σε 
εργαζόμενους (σημ. 3.15) 

      
183.560 183.560 183.560 

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 01 
Ιανουαρίου 2020 1.489.425 6.057.666 959.047 3.083.861 11.590.000 11.590.000 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα       
(Ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα 
ίδια κεφάλαια 

  - (5.308) (5.308) (5.308) 

Ζημιά περιόδου    (3.932.476) (3.932.476) (3.932.476) 
Αλλαγή στη λογιστική πολιτική  (27)   (27) (27) 
Αποτελέσματα περιόδου μετά από 
φόρους (Δημοσιευμένα) - (27) - (3.937.784) (3.937.811) (3.937.811) 
Αλλαγή στη λογιστική πολιτική λόγω 
επίδρασης του ΔΛΠ19 - Παροχές σε 
εργαζόμενους (σημ. 3.15) 

 

 
- 

(29.515) (29.515) (29.515) 
       

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 1.489.425 6.057.639 959.047 (883.437) 7.622.673 7.622.673 

EUR 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 
 
 

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2021 1.489.425 6.057.639 959.047 (883.437) 7.622.673 7.622.673 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα       
Κέρδος / (ζημιά) που αναγνωρίστηκε 
άμεσα στα ίδια κεφάλαια   - (16.522) (16.522) (16.522) 

Καθαρό κέρδος περιόδου    (1.306.563) (1.306.563) (1.306.563) 
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού 
κέρδους περιόδου - - - (1.323.086) (1.323.086) (1.323.086) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 1.489.425 6.057.639 959.047 (2.206.523) 6.299.588 6.299.588 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.  
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Κατάσταση ταμειακών ροών    
EUR  31/12/2021 31/12/2020 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδος / (Ζημιές) μετά φόρου εισοδήματος  (1.306.563) (3.981.765) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
Φόρο  3.556 6.775 
Αποσβέσεις  473.939 524.563 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων  6 187.434 224.802 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων  6 244.943 265.323 
Αποσβέσεις άυλων παγίων 7 41.561 34.437 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  (652) (1.157) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19 1.130.560 1.208.987 
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων 21 (296) (47.651) 
Ζημιές από διαγραφές παγίων και επενδυτικών ακινήτων  1.450 - 
(Κέρδη)/Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές  (48.091) 52.827 
Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων  81.443 - 
Προβλέψεις απομείωσης συμμετοχών (θυγατρικές και 
συνδεδεμένες Viohalco) 21 3.190.000 2.765.540 

  3.525.346 528.118 
Mείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων  (180.429) 699.295 
Mείωση / (Αύξηση)  απαιτήσεων  (5.829.065) (363.932) 
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  3.742.337 (937.276) 
(Μείωση) / Αύξηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού  40.746 (62.725) 
Mείωση / (Αύξηση) συμβατικών περιουσιακών στοιχείων                           - (30.397) 
(Μείωση) / Αύξηση συμβατικών υποχρεώσεων  - (58.571) 

  (2.226.411) (753.605) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  (1.126.080) (1.201.948) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  172.855 (1.427.436) 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 6 (3.099) (11.033) 
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 (6.820) (4.904) 
Έσοδα από πωλήσεις ενσώματων παγίων  1.000 217.547 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  652 1.157 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (8.267) 202.767 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Δάνεια αναληφθέντα 14 500.000 3.200.000 
Αποπληρωμή δανεισμού 14 (254.811) (2.858.366) 
Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων 14 (219.460) (230.219) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  25.729 111.415 
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα αυτών  190.316 (1.113.253) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της 
χρήσης  358.992 1.472.246 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο 
τέλος  της χρήσης  549.309 358.992 
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ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

1.  Γενικές πληροφορίες 

Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της  
ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ A.E. (η «Εταιρεία»). 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η εμπορία σκραπ μετάλλων και προϊόντων σιδήρου και 
χάλυβα.   

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων καθώς και σε ασιατικές 
χώρες. Η ΑΝΑΜΕΤ είναι μέλος του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Ελλάδα, Νομός Αττικής, Δήμος Αθήνας, Πύργος Αθηνών – Β’ κτίριο, 
λεωφόρο Μεσογείων 2-4, ΤΚ 115 27. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας καθώς και η διεύθυνση 
επικοινωνίας είναι στο Νομό Αττικής, Δήμος Ασπροπύργου, λεωφόρο ΝΑΤΟ, ΤΚ 193 00 ηλεκτρονική 
διεύθυνση της εταιρείας είναι www.anamet.gr .  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 
30/05/2022. 

2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων  

(α) Σημείωση Συμμόρφωσης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΣΔΛΠ), συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και ερμηνειών 
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων εταιριών της συμπεριλαμβάνονται 
με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες καταστάσεις του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η οποία 
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής (άμεσα & έμμεσα) 97,54% και 
επομένως την κλειόμενη χρήση 2021, η Εταιρεία δεν συνέταξε και δεν δημοσίευσε ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 

(β) Βάση Επιμέτρησης 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους . 

(γ) Λειτουργική Ισοτιμία Συναλλάγματος και Παρουσίαση 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα καθώς και το 
νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα. 

 (δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει 
αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, καθώς 

http://www.anamet.gr/
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και των καταχωρημένων ποσών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά 
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.  

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές 
αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν και στις τυχόν επόμενες. 

Οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται παρακάτω έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια από την Εταιρία σε όλες 
τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις. 

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

Επιχειρηματικοί Τομείς 

Οι λειτουργικοί τομείς παρουσιάζονται με τρόπο που συνάδει με τις εσωτερικές οικονομικές αναφορές προς 
τον επικεφαλή λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (Γενικός Διευθυντής) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
μέτρηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων μεταξύ αυτών. 

Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα 
παρουσίασης της Εταιρείας. Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις Οικονομικές καταστάσεις έχουν 
στρογγυλοποιηθεί σε Ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται 
σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα  

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την 
μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

(γ) Συμμετοχές σε θυγατρικές στις οικονομικές καταστάσεις  

Οι συμμετοχές της εταιρείας σε θυγατρικές, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες 
απομείωσης, εφόσον υπάρχουν. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την 
ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή. Τα επιμέρους 
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική 
συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. 
Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται 
ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους 
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.  

(δ) Παρουσίαση  
 
Τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακατατάξεις ποσών της 
προηγούμενης χρήσης για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης.  
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(ε) Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. Λόγω 
του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

3.1  Ενσώματα Πάγια 

Τα ενσώματα πάγια παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν  
απομείωση.  Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και 
το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με ισόποσες ενδιάμεσες επιβαρύνσεις  στο διάστημα της 
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος  στην υπολειμματική του 
αξία, ως εξής: 

- Κτίρια 10-25 Έτη 

- Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 1-10 Έτη 

- Αυτοκίνητα 6-10 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 1-10 Έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση, εάν 
χρειάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία τους, η 
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

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

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
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3.2 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

(α) Λογισμικά προγράμματα 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον 
οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο 
διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι 3 έως 5 χρόνια. 

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. 

 (β) Υπεραξία 

Είναι ένα στοιχείο του ενεργητικού το οποίο αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από άλλα στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων, τα 
οποία δεν προσδιορίζονται μεμονωμένα και δεν αναγνωρίζονται ξεχωριστά. Η υπεραξία δεν αποσβένεται 
και ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος μείον τις όποιες ζημιές απομείωσης. 

3.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  

Για τα ενσώματα και ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση, πραγματοποιείται 
έλεγχος απομείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους 
μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας  που 
δεν απεικονίζονται σε εύλογες αξίες εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές 
αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των 
περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, 
αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα και ανάλογα με τη 
φύση τους, στις γραμμές «Κόστος πωληθέντων» ή «Λοιπά έξοδα». Η ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων είναι η μεγαλύτερη μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και αξίας 
χρήσης αυτών. 

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματικές ροές προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά 
τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει σημαντικές ανεξάρτητες ταμειακές 
εισροές, το ανακτήσιμο ποσό καθορίζεται για την μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών, στην οποία το 
περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Μετά την αναγνώριση ζημίας απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή της συνεχίζουν να 
υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και 
η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο 
ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 
(καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης. 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
Δεκέμβριος 2021 

 

   - 20 - 

3.4 Μισθώσεις 

Η Εταιρεία μισθώνει ορισμένα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία 
διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές 
μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη  
αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 
χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων 
στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσης τους. 

Μέχρι και το 2018, οι μισθώσεις ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, η Εταιρία 
εκτιμά αν η σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν η 
σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος. Με βάση το ΔΠΧΑ 16 καταργείται για τον μισθωτή η 
ταξινόμηση των μισθώσεων σε λειτουργικές μισθώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις και όλες οι 
μισθώσεις αναγνωρίζονται λογιστικά ως στοιχεία «Κατάστασης Οικονομικής Θέσης», μέσω της 
αναγνώρισης ενός «δικαιώματος χρήσης» στοιχείων του ενεργητικού και μίας «υποχρέωσης μίσθωσης». 

Λογιστική πολιτική μισθώσεων όταν η Εταιρία είναι μισθωτής  

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η Εταιρία αναγνωρίζει ένα Δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και μία 
Υποχρέωση από μίσθωση κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης.  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης  

Η Εταιρία αναγνωρίζει τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία έναρξης της 
μισθωτικής περιόδου (δηλ. την ημερομηνία που το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς 
χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων επιμετρώνται στο κόστος, μειωμένα κατά τις τυχόν 
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης και προσαρμόζονται βάσει τυχόν επανεπιμέτρησης της 
υποχρέωσης από μισθώσεις. Το κόστος των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων αποτελείται από 
το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις που αναγνωρίστηκε κατά την έναρξη της σύμβασης, τις αρχικές 
άμεσες δαπάνες και τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής 
περιόδου ή προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί. Τα δικαιώματα χρήσης 
περιουσιακών στοιχείων αποσβένονται με βάση τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ 
της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους. Εάν η κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού 
στοιχείου μεταβιβάζεται στην Εταιρία στο τέλος της μισθωτικής περιόδου ή εάν το κόστος του αντανακλά την 
άσκηση δικαιώματος αγοράς, οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του 
περιουσιακού στοιχείου. 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις  

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρία επιμετρά την υποχρέωση από μίσθωση στην 
παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια μίσθωσης 
χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο. Μετά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, το ποσό της 
υποχρέωσης από μισθώσεις αυξάνεται βάσει των τόκων επί της υποχρέωσης και μειώνεται με την καταβολή 
των μισθωμάτων. Επιπλέον, η λογιστική αξία της υποχρέωσης από μισθώσεις επανεπιμετράται, εάν 
υπάρχουν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις του συμβολαίου μίσθωσης.  
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3.5 Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση 

Τα μη κυκλοφοριακά στοιχεία κατατάσσονται προς πώληση και αποτιμώνται στην μικρότερη αξία μεταξύ της 
τρέχουσας λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας μείον τα έξοδα πώλησης, εφόσον η αξία αυτή εκτιμάται ότι 
θα ανακτηθεί από την εταιρεία μέσω της πωλήσεως τους και όχι από τη χρήση τους. 

3.6 Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην 
είναι ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η 
μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης 
καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στη χρήση που προκύπτουν.  

3.7 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στον ισολογισμό εφόσον υπάρχει ένα έννομο δικαίωμα για συμψηφισμό και η πρόθεση να 
διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί το στοιχείο του ενεργητικού και να διακανονιστεί το 
στοιχείο του παθητικού ταυτόχρονα. 

3.8 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. 
Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

3.9 Εμπορικές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών 
απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν 
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της 
πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το 
ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

3.10 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

3.11 Μετοχικό κεφάλαιο 

Στα ίδια κεφάλαια περιλαμβάνονται κοινές μετοχές. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 
μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών, περιλαμβανομένων και των άμεσων εξόδων, εμφανίζεται σε ξεχωριστό 
λογαριασμό αφαιρετικά από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, ωσότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν, 
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ακυρωθούν ή επανεκδοθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την 
συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εμφανίζεται σαν απευθείας κίνηση στα Ίδια Κεφάλαια. 

3.12 Προμηθευτές 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

3.13 Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού 
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρία έχει το δικαίωμα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Σε αυτή την περίπτωση ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

3.14 Φορολογία 

Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς 
συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρίας και καταχωρείται ως έξοδο 
στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήματα. 

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την 
αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η 
οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο 
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που υπάρχει γνώση κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού, ότι θα ισχύουν κατά τη στιγμή που θα αναστραφούν οι προσωρινές διαφορές. 

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

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή 
των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δύναται να συμψηφίζονται μόνο σε 
περίπτωση που αφορούν σε κοινή φορολογική αρχή και υπάρχει το δικαίωμα συμψηφισμού αυτών. 
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3.15 Παροχές στο Προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες Παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευμένες. 

 (β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το 
οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για 
εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού βασίζεται σε διάφορους παράγοντες οι 
οποίοι προσδιορίζονται αναλογιστικά χρησιμοποιώντας κάποιες παραδοχές. Οι παραδοχές που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμού του καθαρού εξόδου παροχών προσωπικού περιλαμβάνουν το 
προεξοφλητικό επιτόκιο, τις μελλοντικές αυξήσεις μισθών καθώς και τα επίπεδα πληθωρισμού. Τυχόν 
αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν τη λογιστική αξία της υποχρέωσης. 

Το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
προσδιορίζεται με αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά τη λήξη 
της περιόδου αναφοράς. Αναλυτικότερα οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στη 
σημείωση 15.  

Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 
 
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των καθορισμένων παροχών προσωπικού σε 
περιόδους υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους». 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης 
υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των 
παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου 
εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω 
συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). 

 Με βάση την ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το 
παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, 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 ως προς το θέμα αυτό.  

Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις 
παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920, και της τροποποίησής του από 
τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των 
εργαζομένων.  

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής Απόφασης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως 
αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία δεκαέξι χρόνια μέχρι την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής Απόφαση έχει αντιμετωπιστεί ως μεταβολή 
λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής 
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περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8. Ακολούθως παρατίθενται οι αναθεωρημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Τα κονδύλια που δεν επηρεάστηκαν από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 19 δε 
συμπεριλαμβάνονται. Προς διευκόλυνση κατανόησης των αλλαγών στα δεδομένα του 2020, παρατίθενται 
και τα αναθεωρημένα στοιχεία καθώς και τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2020:   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31.12.2020 
  Δημοσιευμένα Αναπροσαρμογή Αναπροσαρμοσμένα 
  31.12.2019 ΔΛΠ 19  01.01.2020 
Ίδια κεφάλαια       

Αποτελέσματα εις νέο 2.900.301 183.560 3.083.861 
        
        

  Δημοσιευμένα Αναπροσαρμογή Αναπροσαρμοσμένα 
  31.12.2020 ΔΛΠ 19  31.12.2020 
Μη Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό       
Αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση 147.320 (42.402) 104.918 

Ίδια κεφάλαια       

Αποτελέσματα εις νέο (3.937.784) (29.515)  
(3.967.299)  

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις       
Προβλέψεις για 
αποζημίωση 
προσωπικού 

245.021 (196.448) 48.574 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2020 - 31/12/2020 

  Δημοσιευμένα Αναπροσαρμογή Λοιπές 
προσαρμογές 

(σημ. 21) 

Αναπροσαρμοσμένα 

  01/01-31/12/2020 ΔΛΠ 19  01/01-31/12/2020 

Λοιπά έσοδα 1.031.810 (64.853) (187.496) 779.461 
Ζημιά πρό φόρων (3.910.136) (64.854)   (3.974.990) 
Φόρος εισοδήματος (22.340) 15.565   (6.775) 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα         
Υποχρέωση Παροχών 
Προσωπικού (5.308) 19.773   14.465 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 

(3.937.784) (29.515) 
  

(3.967.299) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1/2020 - 31/12/2020 
  Δημοσιευμένα Αναπροσαρμογή Αναπροσαρμοσμένα 
  01/01-31/12/2020 ΔΛΠ 19  01/01-31/12/2020 
    
Ζημιά μετά φόρων (3.932.476) (49.289) (3.981.765) 
Άυξηση/ (μείωση) 
υποχρέωσης παροχών στο 
προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης (127.578) 64.853 (62.725) 
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3.16 Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι θα 
εισπραχθούν και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αποζημιώνουν την Εταιρεία έναντι εξόδων 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 και μεταφέρονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο κατά 
την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

3.17 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) από την 
οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της. Επιπροσθέτως θα πρέπει το 
ποσό αυτής της δέσμευσης να μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό 
της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 
δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

3.18 Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 
φόρο προστιθέμενης αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.   
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο μία οντότητα προσδοκά να έχει ως αντάλλαγμα 
για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυμβαλλόμενο. Κατά την ανάθεση μιας 
σύμβασης καθορίζεται και η λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων καθώς και των άμεσων 
εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής.   
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν ικανοποιεί την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης, μεταβιβάζοντας 
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισμένη. Η απόκτηση του ελέγχου από τον πελάτη γίνεται όταν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη 
χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 (γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο 
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
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προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί 
της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

3.19 Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες  

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες αποτελούνται από τους χρεωστικούς τόκους επί των δανείων  
καθώς και τα συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τον δανεισμό των εταιρειών. 
Επιπροσθέτως περιλαμβάνουν έσοδα από δουλευμένους πιστωτικούς τόκους από επενδυθέντα διαθέσιμα.  

3.20 Μερίσματα 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως Υποχρέωση στις 
οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

3.21 Κέρδη Ανά Μετοχή 

Η Εταιρεία παρουσιάζει βασικά κέρδη ανά μετοχή για τις κοινές μετοχές του. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή 
υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη ή τις ζημιές που αντιστοιχούν στους κατόχους κοινών μετοχών με το 
μέσο σταθμικό αριθμό κοινών μετοχών που εκκρεμούν κατά τη διάρκεια της περιόδου.  

3.22 Συγκεκριμένα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων 

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2021 ή μεταγενέστερα.  

 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση  
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»  
Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης 
από την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι 
τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις 
σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων. 
 
 ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9» 
 Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 
«Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι 
οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2023. 
 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων 
αναφοράς – Φάση 2»  
Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα 
εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 
σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των 
χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις 
πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση 
περιόδου εφαρμογής (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Απριλίου 2021) 
Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις παραχωρήσεις σε 
ενοίκια κατά ένα έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022.  
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)  
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον 
Ιούνιο του 2020, αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση 
και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου 
καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα 
παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. 
Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί 
όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα 
επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  
 
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που 
λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την 
προοριζόμενη χρήση του. 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.  
 
ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 
σχετιζόμενο 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.  
 
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
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. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 
βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται 
από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η 
τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του. Η τροποποίηση 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 1 
(Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 
«Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους 
πολιτικές όταν αυτές είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν 
αυτή εφαρμόζεται σε γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: 
Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές 
πολιτικές από τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες 
συναλλαγές που, κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων 
προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει συνήθως για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι 
υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΔΠΧΑ 17 (Τροποποίηση) «Αρχική Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Συγκριτική πληροφόρηση» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
Η τροποποίηση είναι μια επιλογή μετάβασης που σχετίζεται με τη συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17. Η 
τροποποίηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις οντότητες να αποφύγουν προσωρινές λογιστικές 
αναντιστοιχίες μεταξύ χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ασφαλιστικών 
συμβολαίων, και ως εκ τούτου να βελτιώσει τη χρησιμότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την 
αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να 
καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που 
καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%.  
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 
Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις 
μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε 
πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 
 
ΔΛΠ 41 «Γεωργία»  
Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές ταμειακές ροές 
κατά τη επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν επίπτωση.  

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Γενικά 

Η Εταιρεία από τη χρήση των χρηματοοικονομικών του μέσων τίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, σε κίνδυνο 
ρευστότητας και σε κίνδυνο αγοράς. Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της 
Εταιρίας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους της Εταιρίες, τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση 
κεφαλαίου της Εταιρίας.  Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται σε 
όλο το εύρος των οικονομικών καταστάσεων.  

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρίας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να 
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται 
έλεγχοι ως προς αυτά.  Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά 
ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες 
της Εταιρίας.  

Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο τμήμα 
Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή 
των διαδικασιών, τα πορίσματα των οποίων γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρίας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε 
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά 
κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα (investment securities). 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Τα 
δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης 
πληρωμών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, 
επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς δεν παρατηρείται γεωγραφική συγκέντρωση πιστωτικού 
κινδύνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης 
εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι 
πληρωμών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες 
συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα πιστωτικά όρια των 
πελατών κατά κανόνα καθορίζονται με βάση τα ασφαλιστικά όρια που λαμβάνονται για αυτούς από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες και εν συνεχεία  διενεργείται ασφάλιση των απαιτήσεων  βάσει των ορίων αυτών. 
Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με 
τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν 
προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις 
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περιλαμβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Οι πελάτες που χαρακτηρίζονται ως 
«υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και μελλοντικές πωλήσεις πρέπει να 
προεισπράττονται. Ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του, η Εταιρεία για την εξασφάλιση 
των απαιτήσεων του ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις ( π.χ. εγγυητικές 
επιστολές). Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του για ζημίες 
σε σχέση με τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η πρόβλεψη αυτή 
αποτελείται κυρίως από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των 
δεδομένων συνθηκών ότι θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.   

Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις ταξινομούνται από την Εταιρεία με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και επανεξετάζει την 
ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει φαινόμενο αθέτησης 
πληρωμών για τις επενδύσεις αυτές. 

Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία έχει ως πολιτική να μην παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά μόνο και κατ’εξαίρεση, με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν.  Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη 
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμειακών 
διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή 
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και 
δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύεται η φήμη της Εταιρίας.  

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για περίοδο 
έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη τριών μηνών έτσι 
ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, 
συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του.  Η πολιτική αυτή δε 
λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.   

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κυριότερος κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο της μεταβλητότητας των τιμών των πρώτων 
υλών (σκραπ) οι οποίες με τη σειρά τους διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό την τελική τιμή των 
προϊόντων. Επίσης άλλοι κίνδυνοι της αγοράς είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια που 
επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της 
διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους 
κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.  

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που πραγματοποιεί σε 
νόμισμα άλλο από το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας, το οποίο είναι κυρίως το Ευρώ. Οι τόκοι των 
δανείων είναι σε νόμισμα που δε διαφέρει από αυτό των ταμειακών ροών που προκύπτει από τις 
λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, κυρίως το Ευρώ.  Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε άλλες 
θυγατρικές δεν αντισταθμίζονται, διότι αυτές οι συναλλαγματικές θέσεις θεωρούνται ότι είναι μακροχρόνιας 
φύσης.  
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Κίνδυνος επιτοκίων 

Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω 
τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά του με 
χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς 
η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.  

Διαχείριση κεφαλαίου 

Η πολιτική της Εταιρείας συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρεία και να επιτρέπει την μελλοντική 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του 
κεφαλαίου, την οποία ορίζει η Εταιρεία ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής 
θέσης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των μερισμάτων στους μετόχους κοινών 
μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων 
που θα ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας που θα 
παρείχε μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η 
Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία σκραπ μετάλλων καλύπτοντας τις ανάγκες των 
παραγωγικών μονάδων συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

Πωλήσεις και λειτουργικό κέρδος  για κάθε τομέα 
για 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2020   

EUR Ανακύκλωση Σύνολο 

12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2020   
Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα 54.236.444 54.236.444 
Κόστος Πωληθέντων (49.800.263) (49.800.263) 
Μεικτό Κέρδος 4.436.181 4.436.181 
Λοιπά Έσοδα 779.461 779.461 
Έξοδα διάθεσης (2.922.093) (2.922.093) 
Έξοδα διοίκησης (2.168.492) (2.168.492) 
Λοιπά Έξοδα - - 
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) (2.767.160) (2.767.160) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.157 1.157 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.208.987) (1.208.987) 
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (1.207.830) (1.207.830) 
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (3.974.990) (3.974.990) 
 Φόρος εισοδήματος (6.775) (6.775) 
Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου (3.981.765) (3.981.765) 
Σύνολο ενεργητικού 44.801.337 44.801.337 
Σύνολο υποχρεώσεων 37.178.663 37.178.663 

   
Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια 11.033 11.033 
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Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων 458.843 458.843 
Επενδύσεις σε άυλα πάγια 4.904 4.904 
Σύνολο 474.779 474.779 

 
 

    
 Ανακύκλωση               Σύνολο 

12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2020   
Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων (224.802) (224.802) 
Aποσβέσεις  δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων          (265.323)       (265.323)  
Αποσβέσεις άυλων παγίων  (34.437) (34.437)  

Σύνολο αποσβέσεων (524.563) (524.563)  

 

Πωλήσεις και λειτουργικό κέρδος  για κάθε 
τομέα για 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2021   

 Ανακύκλωση Σύνολο 

12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2021   
Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα 73.727.576 73.727.576 
Κόστος Πωληθέντων (67.192.464) (67.192.464) 
Μεικτό Κέρδος 6.535.111 6.535.111 
Λοιπά Έσοδα 476.747 476.747 
Έξοδα διάθεσης (2.397.115) (2.397.115) 
Έξοδα διοίκησης (1.451.663) (1.451.663) 
Απομείωση απαιτήσεων και συμβατικών 
περιουσιακών στοιχείων (81.443) (81.443) 
Λοιπά Έξοδα (3.254.736) (3.254.736) 
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) (173.098) (173.098) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 652 652 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.130.560) (1.130.560) 
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (1.129.909) (1.129.909) 
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (1.303.007) (1.303.007) 
 Φόρος εισοδήματος (3.556) (3.556) 
Καθαρά κέρδη περιόδου (1.306.563) (1.306.563) 
Σύνολο ενεργητικού 47.398.747 47.398.747 
Σύνολο υποχρεώσεων 41.099.159 41.099.159 

   
Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια 3.099 3.099 
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων 57.328 57.328 
Επενδύσεις σε άυλα πάγια 6.820 6.820 
Σύνολο 67.247 67.247 

     
 Ανακύκλωση Σύνολο 

12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2021   
Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων (187.434) (187.434) 
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Aποσβέσεις  δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων 
παγίων (244.943) (244.943) 
Αποσβέσεις άυλων παγίων  (41.561) (41.561) 
Σύνολο αποσβέσεων (473.939) (473.939) 

 

Δευτερεύων Τύπος Πληροφόρησης - Γεωγραφικοί Τομείς 

 

 31/12/2021 31/12/2020 
Πωλήσεις    
Ελλάδα 57.868.093 42.823.694 
Λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση 5.308.690 3.172.764 
Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες 1.469.745 359.367 
Ασία  8.918.188 7.880.619 
Αμερική 162.859 - 
Σύνολο 73.727.576 54.236.444 

 

EUR   
Ενσώματα πάγια 31/12/2021 31/12/2020 
Ελλάδα 647.361 833.850 
Σύνολο 647.361 833.850 
EUR   
Δικαιώματα χρήσης σε ενσώματα πάγια 31/12/2021 31/12/2020 
Ελλάδα 1.416.798 1.604.413 
Σύνολο 1.416.798 1.604.413 
EUR   
Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 31/12/2021 31/12/2020 
Ελλάδα 58.990 93.731 
Σύνολο 58.990 93.731 
EUR   
Επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα & ακίνητα πάγια 31/12/2021 31/12/2020 
Ελλάδα 67.247 474.779 
Σύνολο 67.247 474.779 
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6. Α. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 

 

EUR Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Μεταφορικά 

μέσα
Έπιπλα και 

εξαρτήματα
Ακινητοπ/σεις υπό 

εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 897.670 4.528.197 640.995 953.564 258.919 7.279.345
Προσθήκες 10.523 510 11.033
Πωλήσεις (24.525) (46.940) (147.175) (218.639)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 897.670 4.528.197 616.471 917.147 112.254 7.071.739

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (466.012) (4.271.509) (564.561) (759.748) (6.061.830)
Αποσβέσεις περιόδου (63.018) (61.963) (25.799) (74.023) (224.802)
Πωλήσεις 20.029 28.716 48.744
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (529.030) (4.333.472) (570.331) (805.055) - (6.237.888)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 368.639 194.725 46.140 112.092 112.254 833.850  

EUR Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Μεταφορικά 

μέσα
Έπιπλα και 

εξαρτήματα
Ακινητοπ/σεις υπό 

εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 897.670 4.528.197 616.471 917.147 112.254 7.071.739
Προσθήκες 1.361 1.738 - 3.099
Πωλήσεις (900) - (172) - (1.072)
Καταστροφές/Διαγραφές (14.500) (14.500)
Αναταξινομήσεις 68.685 (68.685) -
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 896.770 4.529.558 601.971 987.398 43.570 7.059.266

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 (529.030) (4.333.472) (570.331) (805.055) - (6.237.888)
Αποσβέσεις περιόδου (62.994) (43.422) (13.696) (67.322) (187.434)
Πωλήσεις 252 116 368
Καταστροφές/Διαγραφές 13.050 13.050
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (591.772) (4.376.894) (570.977) (872.261) - (6.411.905)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 304.998 152.664 30.993 115.137 43.570 647.361  
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Β. Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων  

Παρατίθενται η ανάλυση των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
ανά κατηγορία παγίου: 

EUR
Κτίρια / 

Αποθήκες
Μεταφορικά 

Μέσα
Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 1.942.533 324.372 2.266.905
Προσθήκες 448.052 10.791 458.843
Καταστροφές/Διαγραφές (639.868) (135.648) (775.515)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 1.750.717 199.516 1.950.233

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (136.564) (90.895) (227.459)
Αποσβέσεις περιόδου (203.117) (62.206) (265.323)
Καταστροφές/Διαγραφές 108.972 37.991 146.963
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (230.709) (115.110) (345.820)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 1.520.008 84.405 1.604.413  

EUR
Κτίρια / 

Αποθήκες
Μεταφορικά 

Μέσα
Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 1.750.717 199.516 1.950.233
Προσθήκες 57.328 57.328
Λήξεις (43.703) (43.703)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 1.750.717 213.141 1.963.858

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 (230.709) (115.110) (345.820)
Αποσβέσεις περιόδου (194.524) (50.419) (244.943)
Λήξεις 43.703 43.703
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (425.233) (121.826) (547.060)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 1.325.484 91.314 1.416.798  
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7. Ασώματες Ακινητοποιήσεις 

EUR Λογισμικό Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 281.413 281.413
Προσθήκες 4.904 4.904
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 286.317 286.317

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (158.148) (158.148)
Αποσβέσεις περιόδου (34.437) (34.437)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (192.586) (192.586)
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 93.731 93.731

EUR Λογισμικό Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 286.317 286.317
Προσθήκες 6.820 6.820
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 293.137 293.137

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 (192.586) (192.586)
Αποσβέσεις περιόδου (41.561) (41.561)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (234.147) (234.147)
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 58.990 58.990  
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8. A. Συμμετοχές σε Θυγατρικές Viochalco  

31/12/2020

Επωνυμία Αρχή χρήσης
Απώλεια ελέγχου ή 
πώληση θυγατρικής

Απομειώσεις 
Επιστροφή 
μετοχικού 

κεφαλαίου (-)
Υπόλοιπο λήξεως

ANAMET  DOO 251.054 251.054
INOS BALKAN DOO 10.498.157 (2.500.000) 7.998.157
ECORESET SA (ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ) (ΕΛΛΑ 2.711.952 (265.540) 2.446.413
NOVOMETAL DOO (ΣΚΟΠΙΑ) 490.000 (300.000) 190.000
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ (ΕΛΛΑΣ) 10.215.180 10.215.180

24.166.343 -265.540 -2.500.000 -300.000 21.100.804
31/12/2021

Επωνυμία Αρχή χρήσης
Απώλεια ελέγχου ή 
πώληση θυγατρικής

Απομειώσεις 
Επιστροφή 
μετοχικού 

κεφαλαίου (-)
Υπόλοιπο λήξεως

ANAMET  DOO 251.054 251.054
INOS BALKAN DOO 7.998.157 (3.190.000) 4.808.157
NOVOMETAL DOO (ΣΚΟΠΙΑ) 190.000 190.000
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ (ΕΛΛΑΣ) 10.215.180 10.215.180

18.654.391 -3.190.000 15.464.391
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Στην θυγατρική εταιρία INOS BALKAN DOO, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, είχαν 
επιβληθεί φόροι προστιθέμενης αξίας, συνολικού ποσού €611 χιλ., οι οποίοι καταχωρήθηκαν σε 
λογαριασμό «Λοιπές απαιτήσεις» ως αχρεωστήτως καταβληθέντες και αφορούν σε διοικητική διαφορά 
εναντίον του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σερβίας. Η διοικητική αυτή διαφορά εκκρεμεί 
ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.  

Επίσης, την κλειόμενη χρήση, η εταιρία απομείωσε την αξία της συνδεδεμένης εταιρίας INOS BALKAN DOO 
κατά το ποσό €3.190.000 το οποίο εμφανίζεται στην σημείωση 21.  

8.B. Λοιπές Συμμετοχές 

Την 31/7/2020 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της συνδεδεμένης εταιρείας ΒΙΑΝΝΑΤ ΑΕ 
από την εταιρία ECORESET A.E.. Η καθαρή θέση της ΒΙΑΝΝΑΤ ΑΕ ανήλθε σε €2.446.413. Την κλειόμενη 
χρήση, έγινε ανακατανομή του ποσού €2.446.413 από το κονδύλι «Συμμετοχές σε θυγατρικές  Viohalco» σε 
«Λοιπές συμμετοχές». 

9. Αναβαλλόμενη Φορολογία 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο 
νομικό Δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική 
αρχή.  
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EUR
Υπόλοιπο την 1 

Ιανουαρίου 
2020

Στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων

Aλλαγή φορολ. 
Συντελεστή 
αναγν. στην 
κατάσταση 

αποτελεσμάτων

Αλλαγή στη 
λογιστική 
πολιτική

Καθαρό Υπόλοιπο 
την 31 Δεκεμβρίου 

2020

Αναβλ. Φορολ. 
Απαιτήσεις

Ενσώματα Πάγια 102.978 1.417 104.395 104.395
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων 7.443 5.264 12.707 12.707
Άυλα Πάγια 842 (12) 830 830
Λοιπά 58.396 (29.009) (42.402) (13.015) (13.015)
Φορολ. Απαιτήσεις/(Υποχρεώσεις) πριν συμψ. 169.659 (22.340) - (42.402) 104.917 104.917
Συμψηφισμός
Καθαρές φορολ. Απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 104.917 104.917

EUR
Υπόλοιπο την 1 

Ιανουαρίου 
2021

Στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων

Aλλαγή φορολ. 
Συντελεστή στην 

κατάσταση 
αποτελεσμάτων

Αλλαγή στη 
λογιστική 
πολιτική

Καθαρό Υπόλοιπο 
την 31 Δεκεμβρίου 

2021

Αναβλ. Φορολ. 
Απαιτήσεις

Ενσώματα Πάγια 104.395 (2.890) (8.700) 92.805 92.805
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων 12.707 5.607 (1.059) 17.255 17.255
Άυλα Πάγια 830 (11) (69) 750 750
Λοιπά (13.015) 2.482 1.085 (9.449) (9.449)
Φορολ. Απαιτήσεις/(Υποχρεώσεις) πριν συμψ. 104.917 5.187 (8.743) - 101.361 101.361
Συμψηφισμός
Καθαρές φορολ. Απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 101.361 101.361  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τη μεταφορά εις νέο των μεταφερόμενων 
φορολογικών ζημιών, στο βαθμό που είναι πιθανόν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη να χρησιμοποιηθούν 
έναντι των ζημιών αυτών. Ο καθορισμός του ποσού της μεταφερόμενης φορολογικής απαίτησης που 
μπορεί να αναγνωριστεί απαιτεί την κρίση της διοίκησης ως προς την εκτίμηση της μελλοντικής 
κερδοφορίας καθώς και τον βαθμό ανάκτησης των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών. 

Ο συντελεστής µε τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος είναι ίσος µε αυτόν που εκτιµάται ότι θα 
ισχύει κατά τη στιγμή που θα αναστραφούν οι προσωρινές φορολογικές διαφορές. 

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα είναι 22% από 24% που ήταν την προηγούμενη χρήση.  

10.   Αποθέματα 

 

 

EUR 31/12/2021 31/12/2020 
Εμπορεύματα                                                    978.032 822.594 
Προϊόντα έτοιμα  230.733 80.427 
Ημιτελή  9.467 6.088 
Α' & Β' ύλες 90.852 219.546 
Σύνολο 1.309.084 1.128.655 
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11.   Εμπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις 

 

EUR 31/12/2021 31/12/2020 
Πελάτες (εκτός πελατών επενδυτικών ακινήτων) 3.329.387 1.920.256 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 21.323.688 16.700.828 
Απαιτήσεις από συμβόλαια πελατών 24.653.074 18.621.084 

   

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 144.450 231.658 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 100.000 300.000 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 319.182 139.537 
Λοιποί χρεώστες 20.977 184.758 
Λοιπές απαιτήσεις 133.756 63.162 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (13.347) (13.347) 
Σύνολο 25.358.092 19.526.852 

   
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων 
επιχ/σεων          29.880 - 

Mακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17.066 49.122 
Σύνολο 46.946 49.122 
Σύνολο απαιτήσεων 25.405.038 19.575.973 

 

12. Ταμειακά Διαθέσιμα 

 
EUR 31/12/2021 31/12/2020 
Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 2.302 1.527 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 547.008 357.465 
Σύνολο 549.310  358.992  

13. Α. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.489.425,00 € και διαιρείται σε 19.859 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  75,00 €  η κάθε μία. 

Β.  Αποθεματικό Υπερ το Άρτιο  

EUR 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020               6.057.666 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020            6.057.639 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021            6.057.639 
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Γ. Λοιπά Αποθεματικά 

EUR
Τακτικό 

αποθεματικό
Ειδικά 

αποθεματικά
Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 304.925 653.894 228 959.047
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 304.925 653.894 228 959.047

EUR
Τακτικό 

αποθεματικό
Ειδικά 

αποθεματικά
Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 304.925 653.894 228 959.047
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 304.925 653.894 228 959.047  

 

14.   Υποχρεώσεις από Μισθώσεις – Δανεισμός 

 

EUR 31/12/2021 31/12/2020
Μακροπρόθεσμος
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης (πρώην λειτουργική. 
μίσθωση)                1.283.017 1.442.916
Σύνολο 1.283.017 1.442.916

- -
Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικός δανεισμός χωρίς εξασφάλιση 23.204.944 22.959.755
Factoring με δικαίωμα αναγωγής 3.551.505 3.549.753
Υποχρεώσεις μίσθωσης (πρώην λειτουργική. μίσθωση)                212.209 214.442
Σύνολο 26.968.658 26.723.950
Συνολικός Δανεισμός 28.251.675 28.166.866  
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Βραχυπρόθεσμα δάνεια

EUR
Βρ. υποχρέωση μακρ. 
ομολογιακών δανείων

Δάνεια τραπεζών 
(ανακυκλούμενες 

γραμμές πίστωσης)

Factoring με δικαίωμα 
αναγωγής

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 2.800.000 19.818.121 3.552.539 26.170.660
Νέα δάνεια 3.200.000 3.200.000
Αποπληρωμές δανείων (2.800.000) (58.366) (2.858.366)
Τόκοι 26.608 874.287 176.281 1.077.176
Αποπληρωμές τόκων (26.608) (874.287) (179.067) (1.079.962)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 - 22.959.755 3.549.753 26.509.508  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

EUR
Δάνεια τραπεζών 
(ανακυκλούμενες 

γραμμές πίστωσης)

Factoring με δικαίωμα 
αναγωγής

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 22.959.755 3.549.753 26.509.508
Νέα δάνεια 500.000 500.000
Αποπληρωμές δανείων (254.811) (254.811)
Τόκοι 850.623 185.063 1.035.686
Αποπληρωμές τόκων (850.623) (183.310) (1.033.933)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 23.204.944 3.551.505 26.756.449  

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 

EUR

Υποχρεώσεις 
μισθώσεων (πρώην 

λειτουργικές 
μισθώσεις)

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 2.070.131 2.070.131
Νέες μισθώσεις 458.843 458.843
Λήξεις (641.397) (641.397)
Αποπληρωμές (230.219) (230.219)
Τόκοι 86.743 86.743
Αποπληρωμές τόκων (86.743) (86.743)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 1.657.358 1.657.358

EUR

Υποχρεώσεις 
μισθώσεων (πρώην 

λειτουργικές 
μισθώσεις)

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 1.657.358 1.657.358
Νέες μισθώσεις 57.328 57.328
Αποπληρωμές (219.460) (219.460)
Τόκοι 76.499 76.499
Αποπληρωμές τόκων (76.499) (76.499)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 1.495.226 1.495.226  
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15. Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία 

EUR 31/12/2021 31/12/2020
Καθαρή υποχρέωση από προγρ. Παροχών προσωπικού 72.798 48.574
Υποχρέωση από εργοδοτικές εισφορές 170.893 182.351
Συνολικές Υποχρεώσεις από προγρ. Παροχών προσωπικού 243.691 230.925  

EUR 31/12/2021 31/12/2020
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 48.574 372.599
Ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατ. αποτελεσμάτων
Τρέχον κόστος υπηρεσίας 10.336 41.747
Παρελθοντικό κόστος υπηρεσίας (2.767) -
Διακανονισμός/λήξη 23.333 622.837
Τόκος 131 2.869
Σύνολο επιβάρυνσης αποτελεσμάτων 31.034 667.454

Συμπερ. στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Επαναπροσδιορισμός ζημία / (κέρδος)
  -Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) προερχόμενο από:

 Δημογραφικές υποθέσεις - 64.853
 Χρηματ/κές υποθέσεις 1.481 2.034
 Υποθέσεις εμπειρίας 15.042 (16.500)

Σύνολο 16.523 50.388
Λοιπά
Παροχές πληρωτέες (23.333) (800.340)
Αλλαγή στη λογιστική πολιτική (241.527)

(23.333) (1.041.867)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 72.798 48.574  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

i. Υποθέσεις Αναλογιστή
31/12/2021 31/12/2020

Επιτόκιο προεξόφλησης 0,20% 0,30%
Πληθωρισμός 2,10% 1,25%
Μελλοντική Αύξηση μισθών 2,00% 2,00%  
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16. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

EUR 31/12/2021 31/12/2020
Προμηθευτές 10.282.268 6.729.282
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 170.893 182.351
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 1.736.684 1.443.898
Πιστωτές διάφοροι 29.160 188.662
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 445.567 333.502
Λοιποί φόροι και τέλη 53.085 53.085
Σύνολο 12.717.658 8.930.780  

17. Έξοδα ανά Κατηγορία 

31/12/2020

EUR
Κόστος 

πωληθέντων
Έξοδα Διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 48.467.433 159.747 48.627.179
Παροχές σε εργαζόμενους 348.665 1.443.276 1.283.823 3.075.764
Ενέργεια 85.253 25.158 12.831 123.242
Αποσβέσεις 125.416 265.203 133.944 524.563
Φόροι 34.615 61.713 26.711 123.039
Λοιπές ασφάλειες 641 22.088 16.743 39.472
Ενοίκια 46.676 46.728 93.404
Κόστος μεταφοράς υλικών και προϊόντων 367.743 698.607 8.160 1.074.510
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 335 3.555 3.890
Αμοιβές τρίτων 87.211 56.499 379.882 523.593
Εργαλεία παραγωγής 197.483 38.078 235.562
Συναλλαγματικές διαφορές 52.827 52.827
Συντήρηση 28.584 21.394 12.083 62.061
Έξοδα κίνησης και ταξιδίων 4.392 35.055 28.842 68.289
Αμοιβές Δ.Σ. 175.011 175.011
Κοινόχρηστες δαπάνες 14.816 25.980 40.797
Λοιπά έξοδα 33.447 14.200 47.647
Σύνολο 49.800.263 2.922.093 2.168.492 54.890.848  

31/12/2021

EUR
Κόστος 

πωληθέντων
Έξοδα Διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 66.156.501 208.053 66.364.554
Παροχές σε εργαζόμενους 300.710 1.044.886 637.923 1.983.519
Ενέργεια 93.365 31.281 16.408 141.055
Αποσβέσεις 111.972 233.960 128.006 473.939
Φόροι 38.346 64.045 23.399 125.790
Ασφάλειες 16.429 22.177 38.606
Ενοίκια 6.094 - 3.470 9.564
Κόστος μεταφοράς υλικών και προϊόντων 240.611 623.217 8.097 871.924
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 5.322 9.325 14.646
Αμοιβές τρίτων 82.360 47.186 407.159 536.705
Εργαλεία παραγωγής 197.767 46.319 244.086
Συναλλαγματικές διαφορές (48.091) (48.091)
Συντήρηση 11.995 24.591 11.806 48.392
Έξοδα κίνησης και ταξιδίων 30.742 27.583 58.326
Αμοιβές Δ.Σ. 112.829 112.829
Κοινόχρηστες δαπάνες 823 10.426 24.199 35.448
Λοιπά έξοδα 11 10.658 19.282 29.951
Σύνολο 67.192.464 2.397.115 1.451.663 71.041.242  
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18. Παροχές στο Προσωπικό 

EUR 31/12/2021 31/12/2020
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.480.988 1.828.707
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 353.534 464.718
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 31.034 667.454
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 117.963 114.886
Σύνολο 1.983.518 3.075.765

Οι παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται ως εξής:
Κόστος πωληθέντων 300.710 348.665
Έξοδα διάθεσης 1.044.886 1.443.276
Έξοδα διοίκησης 637.923 1.283.823
Σύνολο 1.983.519 3.075.764  

 

19. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 
 
 
EUR 31/12/2021 31/12/2020
Έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι 42 113
Λοιπά 610 1.044
Σύνολο Εσόδων 652 1.157
Έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι 850.623 900.895
Έξοδα εγγυητικών επιστολών 1.855 4.006
Λοιπές προμήθειες τραπεζών 13.793 34.024
Τόκοι συμφωνιών πρακτόρευσης με αναγωγή 185.063 176.281
Τόκοι μισθώσεων (πρώην λειτουργικές μισθώσεις) 76.499 86.743
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 2.727 7.038
Σύνολο Εξόδων 1.130.560 1.208.987

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (1.129.909) (1.207.830)  
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20. Φόρος Εισοδήματος 
 

Ποσά που αναγνωρίστηκαν στο Αποτέλεσμα         
EUR   31/12/2021   31/12/2020 
Τρέχων φόρος         
Αναβαλλόμενος Φόρος (Έξοδο)/Έσοδο   (3.556)   (6.775) 
Φόρος Έξοδο   (3.556)   (6.775) 
Συμφωνία φόρου         
          
Λογιστικό Κέρδος/(ζημία) προ φόρων   (1.303.007)   (3.974.990) 
Φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα 22%   24%   
Φορολογικός συντελεστής στη χώρα όπου εδρεύει η 
εταιρεία 22%   24%   
Στον φορολογικό συντελεστή   286.662   953.997 
Μη εκπιπτόμενα έξοδα για φορολογικούς σκοπούς   (726.258)   (697.807) 
Κέρδη/(Ζημιές) τρέχοντος έτους που δεν αναγνωρίζεται 
αναβαλ. Φόρος   444.784   (262.966) 

Αλλαγή φορολ. Συντελεστή  - Εισαγωγή νέου Φόρου   (8.743)                           -  
  0% (3.556) 0% (6.776) 
          
Φόρος που αναφέρεται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων   (3.556)   (6.776) 

 

Ο ισχύον συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι 
22% . 

Η εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν 
από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων, διενεργώντας σχετικές προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που 
πιθανόν να προκύψουν, δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στα αποτελέσματα και στις 
ταμειακές ροές της Εταιρείας. Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στη 
Σημείωση 27 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

21. Λοιπά Έσοδα – Έξοδα 

 
EUR 31/12/2021 31/12/2020 
Άλλα Έσοδα     
Επιδοτήσεις Χρήσεως 3.171 14.397 
Έσοδα ενοικίων 425.169 383.823 
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 13.061 - 
Έσοδα από επανατιμολόγηση εξόδων - 212.975 
Αποζημιώσεις 1.288 68.033 
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων 296 47.651 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους - 45.083 
Λοιπά Έσοδα 33.762 7.499 
Σύνολο  476.747 779.461 
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Άλλα Έξοδα 31/12/2021 31/12/2020 
Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές Βιοχάλκο 3.190.000 2.765.540 
Ζημιές από διαγραφές ενσώματων παγίων 1.450 - 
Πρόστιμα 1.147 15 
Έξοδα επανατιμολογηθέντα 21.422 - 
Λοιπά Έξοδα 40.716 126.662 
Σύνολο 3.254.736 2.892.217 
Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά) (2.777.989) (2.112.756) 

Το ποσό €3.190.000 αφορά σε απομείωση της συνδεδεμένης εταιρίας ΙNOS BALKAN DOO (σημ. 8). 

Έγινε ανακατάταξη ισόποσα στα κονδύλια «Άλλα Έσοδα» και «Άλλα Έξοδα» της προηγούμενης χρήσης, συνολικού 
ποσού €187.495, που αφορούσε σε επανατιμολογήσεις εσόδων και εξόδων, για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα 
της κλειόμενης χρήσης. 

22. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

α) Πιστωτικός Κίνδυνος 

EUR 31/12/2021 31/12/2020
Πελάτες  (Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις) 25.405.038 19.575.973
Σύνολο 25.405.038 19.575.973

Μείον:
Προκαταβολές (144.450) (231.658)
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις (319.182) (139.537)
Λοιπές απαιτήσεις (133.756) (63.162)
Σύνολο (597.388) (434.358)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία με χρηματ/κο ρίσκο 24.807.650 19.141.615  

 

31/12/2021 31/12/2020
EUR Σύνολο Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Σύνολο Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη
Ελλάδα 24.599.922 21.352.548 3.247.374 17.124.613 16.250.540 874.073
Άλλες Χώρες Ευρωπαϊκής  Ένωσης 104.349 1.020 103.329 660.521 450.288 210.233
Άλλες Χώρες Ευρώπης 103.378 100.000 3.378 300.035 300.000 35
Ασία - 1.056.446 1.056.446
Σύνολο 24.807.649 21.453.568 3.354.081 19.141.615 17.000.828 2.140.787
Ωρίμανση απαιτήσεων και συμβατικών 
περιουσιακών στοιχείων 31/12/2021 31/12/2020
EUR Σύνολο Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Σύνολο Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη
Δεν είναι υπερήμερα και δεν έχουν απαξιωθεί 24.807.649 21.453.568 3.354.081 19.141.615 17.000.828 2.140.787
Σύνολο 24.807.649 21.453.568 3.354.081 19.141.615 17.000.828 2.140.787   
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Β) Κίνδυνος Ρευστότητας 

31/12/2020
EUR
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Ποσό Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Σύνολο
Τραπεζικός δανεισμός 26.509.508 27.485.058 27.485.058 - 27.485.058
Υποχρεώσεις μίσθωσης 1.657.358 89.186 125.256 68.877 131.609 165.777 436.249 171.982 468.422 495.822 1.161.536 1.657.358
Συμβατικές υποχρεώσεις 32.444 32.444 32.444 - 32.444
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8.930.780 7.486.882 1.443.898 7.486.882 1.443.898 8.930.780

37.130.089 35.093.570 1.569.154 68.877 131.609 165.777 436.249 171.982 468.422 35.500.206 2.605.434 38.105.640

31/12/2021
EUR
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Ποσό Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Σύνολο
Τραπεζικός δανεισμός 26.756.449 27.741.086 27.741.086 - 27.741.086
Υποχρεώσεις μίσθωσης 1.495.226 80.600 131.609 69.843 138.284 192.240 458.374 116.264 308.012 458.947 1.036.279 1.495.226
Συμβατικές υποχρεώσεις 57.029 57.029 57.029 - 57.029
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.717.658 10.980.974 1.736.684 10.980.974 1.736.684 12.717.658

41.026.362 38.859.689 1.868.293 69.843 138.284 192.240 458.374 116.264 308.012 39.238.036 2.772.963 42.010.999

Έως 1 έτος Από 1 έως 2 έτη Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Έως 1 έτος Από 1 έως 2 έτη Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

 

γ) Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

31/12/2020
Γενικό 

EUR Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Σύνολο
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 1.540.817 16.911.926 1.034.328 88.902 2.575.145 17.000.828 19.575.973
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 277.787 81.205 358.992 358.992
Σύνολο απαιτήσεων 1.818.604 16.911.926 1.115.533 88.902 2.934.138 17.000.828 19.934.966

Δάνεια 28.166.866 28.166.866 - 28.166.866
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.486.882 1.443.898 7.486.882 1.443.898 8.930.780
Συμβατικές υποχρεώσεις 12.466 19.978 32.444 - 32.444
Σύνολο υποχρεώσεων 35.666.214 1.443.898 19.978 - 35.686.192 1.443.898 37.130.089

Καθαρό ποσό (Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις) (33.847.610) 15.468.029 1.095.556 88.902 (32.752.054) 15.556.930 (17.195.124)
Συνολικό Ρίσκο (18.379.581) 1.184.457 (17.195.124)

31/12/2021
Γενικό 

EUR Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Ενδοομιλικά Σύνολο
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 1.700.940 21.453.568 2.250.530 3.951.470 21.453.568 25.405.038
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 352.194 197.116 549.310 549.310
Σύνολο απαιτήσεων 2.053.134 21.453.568 2.447.645 - 4.500.780 21.453.568 25.954.348

Δάνεια 28.251.675 28.251.675 - 28.251.675
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.980.974 1.736.684 10.980.974 1.736.684 12.717.658
Συμβατικές υποχρεώσεις 57.029 57.029 - 57.029
Σύνολο υποχρεώσεων 39.289.678 1.736.684 - - 39.289.678 1.736.684 41.026.362

Καθαρό ποσό (Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις) (37.236.544) 19.716.884 2.447.645 - (34.788.898) 19.716.884 (15.072.014)
Συνολικό Ρίσκο (17.519.659) 2.447.645 (15.072.014)

ΣύνολοEURO USD

ΣύνολοEURO USD

 

 

δ) Επιτοκιακός Κίνδυνος 

31/12/2021 31/12/2020
EUR Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Σύνολο Ενδοομιλικά Τρίτα μέρη Σύνολο
Μεταβλητού επιτοκίου
Χρηματ/κα στοιχεία παθητικού 28.251.675 28.251.675 28.166.866 28.166.866

- 28.251.675 28.251.675 - 28.166.866 28.166.866  

Ανάλυση Ευαισθησίας 

31/12/2021 31/12/2020
Μεταβλητού Επιτοκίου

EUR 0.25% αύξηση 0.25% μείωση 0.25% αύξηση 0.25% μείωση
Χρηματ/κα στοιχεία παθητικού 70.629 (70.629) 70.417 (70.417)
Ευαισθησία (καθαρή) 70.629 (70.629) 70.417 (70.417)

Κέρδος / ΖημιάΚέρδος / Ζημιά
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23. Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

31/12/2020

EUR
Υποχρεώσεις μισθώσεων - ελάχιστα 

μισθώματα
Μείον: Mελλοντικές  χρεώσεις 

μισθώσεων
Σύνολο

Μέχρι 1 έτος 290.067 (75.625) 214.442
Από 1 έως 5 έτη 1.006.909 (204.170) 802.738
Πάνω από 5 έτη 684.943 (44.766) 640.177
Σύνολο 1.981.919 (324.561) 1.657.357

31/12/2021

EUR
Υποχρεώσεις μισθώσεων - ελάχιστα 

μισθώματα
Μείον: Mελλοντικές  χρεώσεις 

μισθώσεων
Σύνολο

Μέχρι 1 έτος 279.837 (67.629) 212.209
Από 1 έως 5 έτη 1.026.490 (167.749) 858.741
Πάνω από 5 έτη 443.127 (18.851) 424.276
Σύνολο 1.749.455 (254.229) 1.495.226  

24. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις 

 
EUR      31/12/2021 31/12/2020 
Υποχρεώσεις      
Εγγυήσεις απαιτήσεων εκχωρημένων με αναγωγή  12.259.070 8.115.381 
Σύνολο  12.259.070 8.115.381 

25. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Δεν υπάρχουν. 
 

26. Συνδεδεμένα Μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

EUR 31/12/2021 31/12/2020 
Πωλήσεις αγαθών       55.416.613     41.197.048 
Πωλήσεις υπηρεσιών  508.272           424.391 
Πωλήσεις παγίων                         -             10.589 
Αγορές αγαθών   2.525.721       1.908.956 
Αγορές  υπηρεσιών   1.093.763            861.073 
Αγορές  παγίων -               1.647 
   31/12/2021 31/12/2020 
Απαιτήσεις  21.453.568     17.000.828 
Υποχρεώσεις  1.808.235       1.451.719 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται 
σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη 
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27. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

Για τις χρήσεις 2011-2013 η εταιρεία έχει ελεγχθεί κατά τα προβλεπόμενα της παραγρ. 5 του άρθρου 82 του 
Ν.2238/1994. Για τις  διαχειριστικές  χρήσεις 2014 - 2020 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο 
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. 
Για τη  διαχειριστική  χρήση  2021 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του N.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 56 του Ν. 4410/2016. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021. Αν μέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι 
αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Σύμφωνα την απόφαση υπ' αριθμ. 1738/2017 του ΣΤΕ σχετικά με την πενταετή παραγραφή των 
φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου αφορά στις 5 τελευταίες χρήσεις από την υποβολή των αντίστοιχων 
δηλώσεων φόρου εισοδήματος.  
 

28. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του  απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 50 άτομα. 

29. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Δεν υφίστανται σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο μετά το τέλος της οικονομικής χρήσης και έως την 
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 
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