
MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. ΤΑΤΟΪΟΥ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 165 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΦΜ 094206954 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

MEDITERRANEAN FOODS A.E. 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 411001000 

ΑΡ.Μ.Α.Ε 15562/04/Β/87/150 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 

(Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. και έχουν 

καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο Ν. 4308/2014. 



 

 

 

 

 

    



MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε                    Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

                                            31 Δεκεμβρίου 2021 

                      (Όλα τα ποσά σε €) 

 

 

 
2

 

    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ     
                                                Σελίδα 

MEDITERRANEAN FOODS A.E. .................................................................................................................. 1 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ .......................................................................................... 3 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ................................................................................................................. 5 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ............................................................................................. 6 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ..................................................................................................................... 7 
2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ...................................................................................... 7 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης .......................................................................................................... 7 
2.2. Συναλλαγματικές μετατροπές ........................................................................................... 8 
2.3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ............................................................................ 8 
2.4. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ............................... 9 
2.5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ....................................................................... 9 
2.6. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων .................................... 9 
2.7. Αποθέματα ...................................................................................................................... 10 
2.8. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ........................ 10 
2.9. Εμπορικές απαιτήσεις ..................................................................................................... 10 
2.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ............................................................................... 10 
2.11. Μετοχικό κεφάλαιο ......................................................................................................... 10 
2.12. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ................................................................................. 10 
2.13. Κόστος δανεισμού ........................................................................................................... 11 
2.14. Δάνεια Τραπεζών ............................................................................................................ 11 
2.15. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και προβλέψεις .................................................. 11 
2.16. Τρέχων κι αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος .............................................................. 11 
2.17. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους .................................................................... 12 
2.18. Αναγνώριση εσόδων ....................................................................................................... 12 
2.19. Μισθώσεις ...................................................................................................................... 13 
2.20. Στρογγυλοποιήσεις.......................................................................................................... 13 
2.21. Συγκριτικά στοιχεία ......................................................................................................... 13 

3. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................ 14 
4. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................................ 15 
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ..................................................................................... 15 
6. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .................................................................................................................. 16 
7. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ..................................................................................................................... 16 
8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ............................................................................................................................. 17 
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ............................................................................................................... 17 
10. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .......................................................................................................................... 18 
11. ΈΞΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ................................................................................................................... 18 
12. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ............................................................................................................ 19 
13. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ................................................................................................................... 19 
14. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ .......................................................................................................................... 20 
15. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ................................................. 20 
16. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ..................................................................................................................... 20 
17. ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ......................................................................................................... 21 
18. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .............................................................................. 23 



MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε                    Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

                                            31 Δεκεμβρίου 2021 

                      (Όλα τα ποσά σε €) 

 

 

 

 
3

 

    

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

    31/12/2021 
31/12/2020 

Αναμορφωμένο(*) 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

        

Ενσώματα πάγια       

Ακίνητα  3 891.732 1.544.827 

Μηχανολογικός εξοπλισμός  3 279.233 350.536 

Λοιπός εξοπλισμός  3 65.695 116.996 

Επενδύσεις σε ακίνητα  0 461.034 

Σύνολο   1.236.660 2.473.393 

        

Άυλα πάγια στοιχεία      

Λοιπά άυλα  4 0 9.351 

Σύνολο   0 9.351 

        

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Λοιπά  15 4.890 4.855 

Σύνολο   4.890 4.855 

       

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   1.241.550 2.487.599 

        

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Αποθέματα       

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα   33.042 236.227 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά   359.430 377.498 

Προκαταβολές για αποθέματα  47.104 35.894 

Σύνολο   439.576 649.619 

        

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις  6 924.361 888.125 

Λοιπές απαιτήσεις   45.563 14.476 

Προπληρωμένα έξοδα   5.615 3.323 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   1.251.227 1.211.058 

Σύνολο   2.226.767 2.116.981 

        

Σύνολο κυκλοφορούντων   2.666.343 2.766.600 

        

Σύνολο ενεργητικού   3.907.893 5.254.199 

        

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
(*) Ορισμένα κονδύλια της χρήσης 31.12.2020 έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής 
πολιτικής σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Π. (IFRIC Committee). 
Σχετική ανάλυση παρέχεται στην σημείωση 17 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Καθαρή θέση   31/12/2021 
31/12/2020 

Αναμορφωμένο(*) 

        

Καταβλημένα κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο  7 795.720 2.751.200 

        

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  8 1.292.294 1.292.294 

Αφορολόγητα αποθεματικά  8 1.976.085 1.976.085 

Αποτελέσματα εις νέο   9 (1.825.561) (2.526.613) 

Σύνολο   1.442.817 741.765 

        

Σύνολο καθαρής θέσης   2.238.537 3.492.965 

        

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   55.550 50.262 

Σύνολο   55.550 50.262 

        

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμο δάνειο   126.707 253.417 

Σύνολο   126.707 253.417 

        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων  714.119 715.178 

Εμπορικές υποχρεώσεις   544.178 472.996 

Λοιποί φόροι τέλη   10.289 89.279 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   19.770 21.231 

Λοιπές υποχρεώσεις   179.814 152.019 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα   18.930 6.852 

Σύνολο   1.487.099 1.457.555 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   1.613.806 1.710.972 

        

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων  

  3.907.893 5.254.199 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
(*) Ορισμένα κονδύλια της χρήσης 31.12.2020 έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής σύμφωνα 
με απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Π. (IFRIC Committee). Σχετική ανάλυση παρέχεται στην 
σημείωση 17 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

    
1/01/2021 έως 

31/12/2021 
  

1/01/2020 έως 
31/12/2020 

Αναμορφωμένο(*) 

Πωλήσεις 10 3.034.678   2.411.061 

Κόστος πωληθέντων 11 (2.748.945)   (1.855.282) 

          

Μικτό αποτέλεσμα   285.733   555.778 

          

Λοιπά συνήθη έσοδα   417   73.526 

    286.149   629.305 

          

Έξοδα διοίκησης 11 (264.690)   (247.543) 

Έξοδα διάθεσης 11 (222.893)   (353.223) 

Λοιπά έξοδα και ζημίες   (18.835)  (182.645) 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 
(καθαρό ποσό) 

 -   (1.482.393) 

Κέρδη & Ζημιές από διάθεση μη 
κυκλοφορούντων στοιχείων 

  971.201   - 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   16.368   4.907 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   767.300   (1.631.593) 

          

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   (66.249)   (74.139) 

Αποτέλεσμα προ φόρων   701.052   (1.705.732) 

          

Φόρος εισοδήματος  13 -   - 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   701.052   (1.705.732) 

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
(*) Ορισμένα κονδύλια της χρήσης 31.12.2020 έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής σύμφωνα 
με απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Π. (IFRIC Committee). Σχετική ανάλυση παρέχεται στην 
σημείωση 17 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 

 Κεφάλαιο 
Aποθεματικά 

νόμων & 
καταστατικού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά  

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2020 2.751.200 1.292.294 1.976.085 (881.063) 
 

5.138.516 
 

Μεταβολές λογιστικών 
πολιτικών (*) 

   60.181 60.181 

Επαναδιατυπωμένο 
υπόλοιπο 01.01.2020 

2.751.200 1.292.294 1.976.085 (820.882) 5.198.697 

      

Αποτελέσματα 
περιόδου Kέρδος / 
(Zημιά) 

   (1.705.732) (1.705.732) 

Υπόλοιπο 31.12.2020 2.751.200 1.292.294 1.976.085 (2.526.613) 3.492.965 
      

Υπόλοιπο 01.01.2021 2.751.200 1.292.294 1.976.085 (2.526.613) 3.492.965 

Αύξηση / (Μείωση) 
Μετοχικού Κεφαλαίου 

(1.955.480)    (1.955.480) 

Αποτελέσματα 
περιόδου Kέρδος / 
(Zημιά) 

   701.052 701.052 

Υπόλοιπο 31.12.2021 795.720 1.292.294 1.976.085 (1.825.561) 2.238.537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
(*) Ορισμένα κονδύλια της χρήσης 31.12.2020 έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής σύμφωνα 
με απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Π. (IFRIC Committee). Σχετική ανάλυση παρέχεται στην 
σημείωση 17 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία MEDITERRANEAN FOODS A.E (ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1987 και εδρεύει σήμερα στην 
οδό Τατοΐου 165 & Οδυσσέως, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση.  
 
Η κυριότερη δραστηριότητα της είναι η παραγωγή, διανομή και εμπορία κάθε είδους τροφίμων, ποτών ή και άλλων 
ειδών καθώς και η αντιπροσώπευση εταιρειών παραγωγής τροφίμων, ποτών ή και άλλων ειδών. Η δραστηριότητα 
αυτή αφορά Αρτύματα (Μουστάρδες, Ketchup, Μαγιονέζες, Σάλτσες). 
 
Η Εταιρεία διαθέτει ένα εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων που είναι εγκατεστημένο στην Ν. Ελλάδα στην 
Κοινότητα Πραγματευτή (Δήμος Ν. Κυνουρίας) Ν. Αρκαδίας. 
 
Η Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000411001000 και ταξινομείται στην 
κατηγορία της μικρής οντότητας σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014.  
 
Στις 19 Μαρτίου 2021 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ των Απόστολου Σαλάκου, Βασιλείου Σαλάκου και  Παναγιώτη 
Σαλάκου (οι Πωλητές) και της εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (η αγοράστρια) για την πώληση και μεταβίβαση του 71,43% των μετοχών της 
Εταιρείας, το υπολειπόμενο ποσοστό , ήτοι 28,57% αγοράστηκε από την εταιρεία MIRTIES ENTERPRISES COMPANY 
LTD. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας ολοκληρώθηκε στις 30.07.2021.  
 
Συνεπώς η Εταιρεία τη χρήση που έληξε στις 31.12.2021 ελεγχόταν κατά 71,43% από την εταιρεία, ΜΙΝΕΡΒΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ με έδρα την Ελλάδα και κατά 28,57% από την 
MIRTIES ENTERPRISES COMPANY LTD με έδρα την Κύπρο.  
 
Οι χρηματοοικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 30.09.2022 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 
 
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης  

 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατ’ 
εφαρμογή του Νόμου 4308/2014.    
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με βάση την 
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται στο site της – www.minerva .com.gr 
 
Μακροοικονομικό περιβάλλον 
 
Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση που επικρατεί στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον 
της Ελλάδας και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας. 
 
Tο 2021 ήταν ένα έτος οικονομικών προβλημάτων, κοινωνικών δοκιμασίων, οικονομικών προσκλήσεων, μεγάλων 
δυσκολίων αλλά και μεγάλων ευκαιριών. Η πανδημία του κορονοϊού εκτός από τα εθνικά συστήματα υγείας, 
συμπαρέσυρε και τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, τα δίκτυα εφοδιασμού όλων των αγαθών, κυρίως των 
τροφίμων και άλλαξε τα μοντέλα και τις μορφές απασχόλησης και αναζωπύρωσε νέες ανάγκες σε πολλούς τομείς. 
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Το εύρος των επιπτώσεων στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας από την εμφάνιση του κορονοϊού ήταν θετικό 
καθώς συνολικά για την περίοδο 1.1-31.12.2021 σημειώθηκε αύξηση ύψους 26% στο καθαρό τζίρο συγκριτικά με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 
 
Ο λόγος που παρουσιάστηκε η παραπάνω αύξηση είναι ότι ο κλάδος των τροφίμων όπου δραστηριοποιείται η 
Εταιρεία θεωρείται γενικά αμυντικός όσο αφορά την συγκεκριμένη κρίση και συγκεκριμένα την περίοδο του 
lockdown, είχαμε αύξηση στην κατανάλωση τροφίμων. 
 
Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με 
βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις, 
απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 
Δεκεμβρίου 2021. 
 

2.2. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α)     Νόμισμα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος στο οποίο 
καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (νόμισμα παρουσίασης).  Οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

(β)     Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από 
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή 
των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες 
ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

2.3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν ιδιόκτητα ακίνητα (γη και κτίρια), μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπό 
εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις (αποσβέσιμο 
κόστος κτήσης). Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των 
στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες βελτίωσης παγίων περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι δαπάνες 
επισκευής και συντήρησης περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία μόνο εάν αναμένεται να επιφέρουν 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων, που δεν αναμένεται να 
επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία, καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που 
πραγματοποιούνται. 

Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.  

Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων (εκτός της γης) υπολογίζονται με 
τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

    
▪ Ιδιόκτητα κτίρια                                                      25 έτη                                                                          
▪ Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων            Με βάση τα έτη της μίσθωσης 
▪ Μηχανολογικός εξοπλισμός                                   10 έτη 
▪ Λοιπός εξοπλισμός                                                 5 - 10 έτη  

 

 

Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην ανακτήσιμη αξία του όταν η 
λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του (σημείωση 2.4). 
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Τα κέρδη ή οι ζημιές κατά την πώληση προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της 
λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που πραγματοποιείται η πώληση στο κονδύλι 
«Κέρδη & Ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων». 

 

2.4. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή 
αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η αναγνώριση της 
ζημιάς απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα 
αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, 
οικονομικό και νομικό περιβάλλον της Εταιρείας, αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων 
μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και η 
απαξίωση και η φυσική βλάβη ενός στοιχείου. 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά 
απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ 
της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης αναστρέφονται στα 
αποτελέσματα όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά 
την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αν δεν είχε 
αναγνωριστεί η ζημιά απομείωσης. 

2.5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 
ζημιές απομείωσης. Επιπλέον, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 
ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική 
επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν 
ορίζεται ρητά. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα συμβατικά δικαιώματα επί των 
ταμειακών ροών των στοιχείων εκπνεύσουν ή μεταβιβαστούν ουσιωδώς όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που 
προκύπτουν από την κυριότητα των στοιχείων. 

2.6. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία του χρεώστη ή 
ομάδας χρεωστών, η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η 
εύλογη αξία υπάρχει) ή δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης 
βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Ζημιά απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η Εταιρεία 
εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι 
θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου ή την εύλογη αξία 
του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.  
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Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτήν 
όταν οι συνθήκες που τις δημιούργησαν παύουν να ισχύουν. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το 
στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η 
απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

2.7. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Η Εταιρεία αποτιμά τα αποθέματα της με τη μέθοδο 
του ετήσιου μέσου σταθμικού.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 
κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης των αποθεμάτων κατά την κανονική πορεία της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση τους και την 
πραγματοποίηση της διάθεσης. 

2.8. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται 
στο αρχικό κόστος κτήσης μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάση της αρχής του δεδουλευμένου και τυχόν ζημιές 
απομείωσης. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

2.9. Εμπορικές απαιτήσεις 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν σε αυτούς 
κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Διαφορετικά, 
καταχωρούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. 
  
Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσης μείον ζημιές απομείωσης. Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι έντοκες εμπορικές 
απαιτήσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη 
σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα 
ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

2.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες 
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και υπόκεινται σε 
ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 

2.11. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας.  

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης, σε περίπτωση που τα 
σχετικά ποσά είναι σημαντικά για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω ποσά 
αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που αφορούν.  

2.12. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ 
ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων 
αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίστηκαν αρχικά. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα 
ποσά. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο 
κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος 
έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση που οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, αναγνωρίζονται αρχικά στο καθαρό ποσό 
που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη τον ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς 
και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα, εκτός αν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων. 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, 
ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια 
του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε 
ένα τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν 
άλλων, εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνονται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

2.13. Κόστος δανεισμού 

 
Το κόστος δανεισμού καταχωρείται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. 

2.14. Δάνεια Τραπεζών 

 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. 

2.15. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και προβλέψεις 

 
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που 
αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους, εάν η επιμέτρηση με βάση την παρούσα αξία αναμένεται 
να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το 
ονομαστικό ποσό. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων και των προβλέψεων αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

2.16. Τρέχων κι αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Η Εταιρεία δεν λογιστικοποιεί τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.  
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2.17. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στα προκύπτοντα ποσά με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο. Διαφορές που προκύπτουν είτε 
κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της 
περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

Στην κλειόμενη χρήση 2021, υπήρξε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού, 
λόγω της εφαρμογής της Διερμηνείας του ΔΛΠ 19 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC) και βάσει της αντίστοιχης οδηγίας που εκδόθηκε από την Επιτροπή 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). 
Σύμφωνα με αυτή την αλλαγή, η Εταιρεία η οποία συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ 
αλλά και τα ΕΛΠ, υλοποιώντας το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, που προβλέπεται από τους διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν.3198/1955, κατανέμει τις παροχές εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία κατ’ έτος παροχής 
υπηρεσιών των εργαζομένων, κατά την περίοδο των 16 τελευταίων ετών προ της εξόδου αυτών από την υπηρεσία, 
σύμφωνα με τους προϋποθέσεις θεμελίωσης για λήψη πλήρους σύνταξης. Η περίοδος αυτή αποτελεί την εύλογη 
βάση σχηματισμού της σχετικής πρόβλεψης, καθώς πέραν της περιόδου αυτής δεν προσαυξάνονται ουσιωδώς οι 
παροχές συνταξιοδότησής τους. Εύλογη βάση ολοκλήρωσης του σχηματισμού της πρόβλεψης για την αποζημίωση 
εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία, θεωρείται η ηλικία των 62 ετών των εργαζομένων, οπότε η κατανομή 
των παροχών συνταξιοδότησης πραγματοποιείται από το 46ο μέχρι το 62ο έτος της ηλικίας τους, με την επιφύλαξη 
των περιπτώσεων εκείνων όπου αποδεδειγμένα η ηλικία συνταξιοδότησης είναι μεγαλύτερη των 62 ετών, 
περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος έναρξης της κατανομής μεταβάλλεται ανάλογα. Η Εταιρεία υιοθέτησε την 
αλλαγή αυτή της λογιστικής πολιτικής στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 
31.12.2021. Σχετική ανάλυση παρέχεται στην σημείωση 17 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

2.18. Αναγνώριση εσόδων 

 
Το έσοδο αποτιμάται στο ονομαστικό ποσό του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και αντιπροσωπεύει 
το εισπρακτέο ποσό για τα αγαθά που πουλήθηκαν και τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις, 
επιστροφές και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο εντός της περιόδου στην οποία 
καθίσταται δεδουλευμένο και όταν συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας, 
όπως περιγράφονται πιο κάτω. 

 (α) Πωλήσεις αγαθών 

Το έσοδο της Εταιρείας προέρχεται κυρίως από την πώληση προϊόντων μουστάρδας, ketchup , μαγιονέζας, 
σάλτσας. 

Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα 
οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή, τα οικονομικά οφέλη 
από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην Εταιρεία. 
Οι παροχές πωλήσεων, οι εκπτώσεις και επιστροφές αγαθών εμφανίζονται αφαιρετικά των πωλήσεων. Οι 
εκπτώσεις αυτές καταχωρούνται ταυτόχρονα με την αναγνώριση των πωλήσεων, εφόσον μπορούν να εκτιμηθούν 
εύλογα και αξιόπιστα βάσει συμβατικών ορών.  

Η Εταιρεία βασίζει την εκτίμηση της για επιστροφές σε ιστορικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του 
πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τα χαρακτηριστικά της κάθε συμφωνίας 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη 
σταθερή μέθοδο. 
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2.19. Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις που έχει συνάψει η Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία Ισολογισμού ως μισθωτής αφορούν μόνο 
λειτουργικές μισθώσεις. 

2.20. Στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων 
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Όλα τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ και είναι 
στρογγυλοποιημένα στο πρώτο ακέραιο. 

2.21. Συγκριτικά στοιχεία 

Η παρούσα εταιρική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021 
και έχει  συγκριτική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020. 
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3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
  

Ακίνητα 

  
Ιδιοχρησιμo-
ποιούμενα 

Ακίνητα - Γη 

Επενδυτικά 
Ακίνητα - Γη 

Ιδιοχρησιμοποιού-
μενα Ακίνητα - 

Κτίρια & τεχνικά 
έργα 

Επενδυτικά 
Ακίνητα - 
Κτίρια & 
τεχνικά 

έργα 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Κόστος        

1/1/2020 592.566 402.256 4.575.469 173.736 4.044.391 1.073.893 10.862.311 
Προσθήκες - - - - 149.368 11.871 161.239 
Μειώσεις - - - - (750) (695) (1.445) 

31/12/2020 592.566 402.256 4.575.469 173.736 4.193.008 1.085.070 11.022.105 
        

1/1/2021 592.566 402.256 4.575.469 173.736 4.193.008 1.085.070 11.022.105 
Προσθήκες - - - - 6.689 - 6.689 
Πωλήσεις - - - - (29.358) (152.096) (181.454) 
Μειώσεις- 
Μεταβίβαση 
ακινήτων  

(469.522) (402.256) (1.008.146) (173.736) - - (2.053.660) 

Διαγραφές - - - - - (127.154) (127.154) 

31/12/2021 123.045 - 3.567.323 - 4.170.339 805.820 8.666.526 
        

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

       

1/1/2020 - - (3.503.144) (114.959) (3.767.453) (937.722) (8.323.278) 
Αποσβέσεις 
χρήσης 

- - (120.064) - (75.586) (31.048) (226.697) 

Μειώσεις - - - - 567 695 1.217 

31/12/2020 - - (3.623.208) (114.959) (3.842.472) (968.074) (8.548.758) 
        

1/1/2021   (3.623.208) (114.959) (3.842.472) (968.074) (8.548.758) 
Αποσβέσεις 
χρήσης 

- - (125.550) 0,00 (74.905) (25.471) (222.973) 

Μειώσεις- 
Μεταβίβαση 
ακινήτων  

- - 950.123 114.959 - - 1.062.128 

Διαγραφές - - - - - 124.767 124.767 
Πωλήσεις - - - - 26.271 128.654 154.924 

31/12/2021 - - (2.798.635) - (3.891.106) (740.125) (7.429.911) 
        

Αναπόσβεστη 
αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 
2020 

592.566 402.256 952.261 58.778 350.536 116.996 2.473.393 

Αναπόσβεστη 
αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 
2021 

123.045 - 768.688 - 279.233 65.695 1.236.660 
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4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

  

 Άϋλα 
δικαιώματα  

Σύνολο 

Κόστος   

1/1/2020 1.404.219 1.404.219 

31/12/2020 1.404.219 1.404.219 
   

1/1/2021 1.404.219 1.404.219 

Διαγραφές -1.404.219 -1.404.219 

31/12/2021 0 0 
   

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

  

1/1/2020 -1.392.182 -1.392.182 

Αποσβέσεις χρήσης -2.686 -2.686 

31/12/2020 -1.394.868 -1.394.868 
   

1/1/2021 -1.394.868 -1.394.868 

Αποσβέσεις χρήσης -3.014 -3.014 

Διαγραφές 1.397.882 1.397.882 

31/12/2021 0 0 
   

Αναπόσβεστη αξία 
στις 31/12/2020 

9.351 9.351 

Αναπόσβεστη αξία 
στις 31/12/2021 

0 0 

 

5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι περίπου ίση με τη λογιστική αξία τους. 
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6. Εμπορικές Απαιτήσεις 
 
Οι Εμπορικές Απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

   

 31/12/2021 31/12/2020 

Πελάτες 845.638 656.405 

Επιταγές εισπρακτέες 24.505 173.701 

Επιταγές Σφραγισμένες 212.219 216.019 

Σύνολο 1.082.361 1.046.125 

   

Μείον: Πρόβλεψη 
απομείωσης 

-158.000 -158.000 
   

Καθαρές Εμπορικές 
Απαιτήσεις 

924.361 888.125 

 
7. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

 Αριθμός μετοχών Κοινές μετοχές Σύνολο 

    

1/1/2020 3.620.000 3.620.000 3.620.000 

31/12/2020 3.620.000 3.620.000 3.620.000 

    

1/1/2021 3.620.000 3.620.000 3.620.000 

Διαγραφή Μετοχών 
Λόγω μείωσης 

μετοχικού κεφαλαίου 
-2.573.000 -2.573.000 -2.573.000 

31/12/2021 1.047.000 1.047.000 1.047.000 

    
Ονοματική αξία  

  
31/12/2020 0,76   
31/12/2021 0,76   

 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανέρχεται στο ποσό των € 795.720 διαιρούμενο 
σε 1.047.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,76 έκαστη την 31.12.2021.  
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8. Αποθεματικά 
 

 Τακτικό 
αποθεματικο 

Ειδικά 
αποθεματικά 

Έκτακτα 
αποθεματικά 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

ειδικών 
διατάξεων νόμων 

Σύνολο 

01/01/2020 292.294 615.163 384.837 1.976.085 3.268.379 

31/12/2020 292.294 615.163 384.837 1.976.085 3.268.379 
      

01/01/2021 292.294 615.163 384.837 1.976.085 3.268.379 

31/12/2021 292.294 615.163 384.837 1.976.085 3.268.379 

 
Τακτικό Αποθεματικό 
 
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας κατά την οποία ποσό 
τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο 
τακτικό αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 
αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

Η Εταιρεία, καθώς τη χρήση που έληξε την 31.12.2021, κατέχει συσσωρευμένες ζημιές, δεν προέβη στο σχηματισμό 
τακτικού αποθεματικού.  

Ειδικά αποθεματικά 
 
Τα ειδικά αποθεματικά αφορούν κυρίως αποθεματικά που σχηματίζονται από φορολογημένα κέρδη της Εταιρείας 
με σκοπό την κάλυψη μέρους των επενδύσεων της Εταιρείας με ίδια συμμετοχή με βάση αναπτυξιακούς νόμους. 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 
 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων περιλαμβάνουν αποθεματικά που σχηματίζονται από 
καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις νόμων, δεν φορολογούνται ή φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο. 
Δηλαδή, σχηματίζονται από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος ή 
φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο. 

 

9. Αποτελέσματα εις νέον 

Τα αποτελέσματα εις νέον ανήλθαν σε ζημιές € 1.825.561 (2020: ζημίες € 2.526.613) ενώ τα αποτελέσματα 
χρήσεως ανήλθαν σε κέρδη € 701.052 ( 2020: ζημίες € 1.705.732). 

Ο λόγος για τη σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων χρήσεως οφείλεται κυρίως στην απομείωση 
περιουσιακών στοιχείων αξίας € 1.482.393 που διενεργήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης που έκλεισε την 
31/12/2020 και αφορούσε σε διαγραφή μέρους της μη εισπραχθείσας απαίτησης από τη ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ 
ΑΕ (λόγω δικαστικού συμβιβασμού). 
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10. Κύκλος εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

 01/01/2021 έως 
31/12/2021 

01/01/2020 έως 
31/12/2020 

Πωλήσεις βιομηχανικής δραστηριότητας   

Εσωτερικού 3.033.344 2.404.226 

Εξωτερικού 1.334 6.835 

Σύνολο 3.034.678 2.411.061 

 
 
11. Έξοδα ανά κατηγορία 
 

   

1/1/2021 έως 
31/12/2021 

1/1/2020 έως 
31/12/2020 

Παροχές σε εργαζομένους   533.880 477.698 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο κόστος 
πωληθέντων 

 1.855.237 1.131.872 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων   222.973 226.697 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων   3.014 2.686 

Αμοιβές ΔΣ  - 150.000 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  138.222 92.357 

Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου 
και ύδρευσης 

 69.056 44.866 

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων  25.863 28.912 

Επισκευές και συντηρήσεις  811 1.425 

Έξοδα μεταφοράς και ταξιδιών  48.448 42.502 

Εξοδα προβολής και διαφήμισης  7.694 29.365 

Λοιπά  331.331 227.667 

Σύνολο κόστους πωληθέντων, εξόδων 
διοίκησης και διάθεσης 

 3.236.529 2.456.048 

    

Κατανομή ανά λειτουργία  1/1/2021 έως 
31/12/2021 

1/1/2020 έως 
31/12/2020 

Κόστος πωληθέντων  2.748.945 1.855.282 

Εξοδα διάθεσης  222.893 353.223 

Έξοδα διοίκησης  264.690 247.543 
  3.236.529 2.456.048 
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12. Παροχές σε εργαζομένους 
 
Οι δαπάνες για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής: 
 
 

Παροχές σε εργαζομένους   

 1/1/2021 έως 
31/12/2021 

1/1/2020 έως 
31/12/2020 

Μισθοί και ημερομίσθια 393.243 379.802 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 91.664 96.736 

Αποζημιώσεις 1.790 1.160 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 47.183 - 
   

Σύνολο 533.880 477.698 
   

   

 1/1/2021 έως 
31/12/2021 

1/1/2020 έως 
31/12/2020 

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 25 30 
   

      

Μέσος Όρος Απασχολούμενου προσωπικού ανά κατηγορία:     

  
1/1/2021 έως 

31/12/2021 
1/1/2020 έως 

31/12/2020 

Διοικητικό & υπαλληλικό προσωπικό 12 18 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 13 12 

Σύνολο 25 30 

 
Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2021 και 
31.12.2020 ανήλθε σε 25 και 30 άτομα αντίστοιχα. 
 
13. Φόρος Εισοδήματος 
 
Δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος για την χρήση που έληξε την 31/12/2021 λόγω των συσσωρευμένων 
φορολογικών ζημιών της Εταιρείας. Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 
 

 1/1/2021 έως  
31/12/2022 

Κέρδη ισολογισμού χρήσης βάσει Ε.Λ.Π 701.052 

Φορολογικά κέρδη χρήσης 701.052 

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 66.164 

 Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου 35.260 

Ποσό που φορολογήθηκε από τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων -35.260 
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Κέρδη φορολογικού έτους 767.216 

Μεταφερόμενες ζημιές -1.488.082 

Σύνολο  ζημιών -720.866 

Φόρος εισοδήματος 0 

 
 
 
 
 
 
14. Διάθεση Κερδών 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μεταφορά των 
κερδών χρήσεως 2021 ποσού € 701.052 στα αποτελέσματα εις νέον.  

 
 
15. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και εγγυητικές καλής εκτέλεσης πελατών 
 
 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια 
της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως: 
 
 
 

  31/12/2021 31/12/2020 

Εγγυητικές επιστολές 
προς τρίτους (φορείς και 
προμηθευτές)  

4.890 4.855 

  4.890 4.855 

 
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 
 
Η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
65Α του ν. 4174/2013 για τη χρήση του 2021. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής 
συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 
2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, 
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
Για τις χρήσεις από 2016 έως και 2020, στην Εταιρεία έχει χορηγηθεί από  Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή «Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης», χωρίς επιφύλαξη.  
 
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
 
Το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων για τα επόμενα 5 έτη που αναμένεται να δοθεί 
βάσει μη ακυρωτέων λειτουργικών μισθώσεων είναι συνολικού ποσού €5.300 το οποίο αναλύεται σε κτίρια ποσό 
€3.600 και αυτοκίνητα σε ποσό € 1.700 την 31.12.2021, ενώ αντίστοιχα την 31.12.2020 συνολικού ποσού €4.700. 
 
 
16. Συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 
 

Πωλήσεις αγαθών   

 1/01/2021 έως 
31/12/2021 

1/01/2020 έως 
31/12/2020 

Μητρική  955.067 - 
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 955.067 - 

 

Αγορές αγαθών   

 1/01/2021 έως 
31/12/2021 

1/01/2020 έως 
31/12/2020 

Μητρική  253.506 - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 115.726 - 

Σύνολο 369.232 - 

 
 
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   

 31/12/2021 31/12/2020 

Μητρική  764.839 - 

Σύνολο 764.839 - 
   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   

 31/12/2021 31/12/2020 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 17.770 - 

Σύνολο 17.770 - 

 
 
Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη της Διοίκησης. 
 

 
Παροχές προς τη Διοίκηση 

31/12/2021 31/12/2020 

      

Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές μελών ΔΣ 100.000 150.000 

      

Σύνολο 100.000 150.000 

 
Πέραν των μισθών που καταβλήθηκαν στα μέλη της Διοίκησης που απορρέουν από τη σχέση εξαρτημένης εργασίας 
τους ως μισθοί, δεν καταβλήθηκε καμία άλλη αμοιβή. 
 
 
17. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής  

 

Σύμφωνα με τον Ν. 2112/20 και N. 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 
απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται 
από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή 
συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια 
προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.  

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται 
στα προκύπτοντα από τις διατάξεις των νόμων 2112/20 και 4093/12 ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 
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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 αλλά και τα ΕΛΠ, απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους 
πολιτική ως προς το θέμα αυτό. 

Σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες που δόθηκαν, η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή και στις εταιρείες που 
συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης 
ημερήσιας διάταξης, κατένειμε 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 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 
16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής Απόφαση έχει  αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής 
πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, βάσει του 
άρθρου 28 του Ν.4308/14. 

Η επίδραση στα κονδύλια αποτελέσματα εις νέο, πρόβλεψης για παροχές σε εργαζομένους, αποτελέσματα προ 
φόρων και φόρος εισοδήματος έναντι των προηγουμένως δημοσιευμένων κονδυλίων, παρουσιάζεται παρακάτω. 
Τυχόν γραμμές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής δεν 
περιλαμβάνονται στους κάτωθι πίνακες: 

 
 
 
 Απόσπασμα από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

Θέσης 

 31.12.2019 

Δημοσιευμένα Επίπτωση 

01.01.2020 

Αναμορφωμένα 

 € € € 

Ίδια κεφάλαια    

Αποτελέσματα εις νέον  (881.063)   60.181  (820.882)  

Προβλέψεις    

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους  110.443   (60.181)   50.262  

 
 
 
 Απόσπασμα από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

Θέσης 

 31.12.2020 

Δημοσιευμένα Επίπτωση 

31.12.2020 

Αναμορφωμένα 

 € € € 

Ίδια κεφάλαια    

Αποτελέσματα εις νέον  (2.586.795)   60.181  (2.526.613)  

Προβλέψεις    

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους  110.443   (60.181)   50.262  
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Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31/12/2020 δεν επηρεάστηκε από την αλλαγή της 
λογιστικής πολιτικής καθώς δεν υπήρξε κίνηση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού μεταξύ των χρήσεων 
31/12/2019 και 31/12/2020.   
 
 
 
18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 

Οι επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουάριου 2022 αλλάζει τα δεδομένα διεθνώς 
.Φέρνει τον αναπτυγμένο κόσμο αντιμέτωπο με την μεγαλύτερη πρόκληση μετά  από πολλά χρόνια .Το 
μέγεθος και η διάρκεια των επιπτώσεων εξαρτώνται από την εξέλιξη του πολέμου και τον τρόπο αντίδρασης 
της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Αυτή η διαταραχή επηρεάζει την συνολική ενεργό ζήτηση και 
φυσικά την προσφορά πολλών αγαθών με αποτέλεσμα οι αναλυτές να εκτιμούν ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες 
πρόκειται να διαταραχθούν σημαντικά εάν συνεχιστεί η διεύρυνση της  υπάρχουσας κατάστασης. Τα γεγονότα 
αυτά δύναται να επηρεάσουν έμμεσα και την δραστηριότητα της Εταιρείας με τις επιπτώσεις αυτών να μην 
μπορούν να προσδιοριστούν αξιόπιστα στην παρούσα χρονική στιγμή. 
 
Η Εταιρεία βρίσκετε κάτω από την ομπρέλα της Διοίκησης, η οποία παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και 
προσαρμόζει τις κινήσεις της, ενισχύοντας διαρκώς την ευελιξία της, την ανταγωνιστικότητα και την 
αποτελεσματικότητά της.  

 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να απαιτούσαν 
προσαρμογή, αναθεώρηση ή και γνωστοποίηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2021. 

                           Μεταμόρφωση,  30 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 
     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                          ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 
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