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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης       

  Όμιλος Όμιλος Εταιρεία Εταιρεία 

    31/12/2021 
Αναθεωρημένο(*) 

31/12/2020 
31/12/2021 Αναθεωρημένο(*) 

31/12/2020 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία          

          

Ενσώματα πάγια         

Ακίνητα  3 7.147.593 5.706.207 5.628.907 5.706.207 

Μηχανολογικός εξοπλισμός  3 17.161.120 16.236.403 16.250.231 16.236.403 

Λοιπός εξοπλισμός  3 1.345.532 1.094.248 944.041 1.094.248 

Σύνολο   25.654.245 23.036.858 22.823.179 23.036.858 

           

Άυλα πάγια στοιχεία         

Υπεραξία  4 1.834.537 2.429.522 1.834.537 2.429.522 

Λοιπά άυλα  4 12.436.389 120.581 12.436.219 120.581 

Σύνολο   14.270.927 2.550.104 14.270.757 2.550.104 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
υπό κατασκευή 

3 315.815 196.449 158.529 196.449 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία         

Δάνεια και απαιτήσεις  5 93.704 129.725 93.704 129.725 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και 
κοινοπραξίες 

 6 - - 
12.387.487 

- 

Λοιπά  4.890 - - - 

Σύνολο   98.595 129.725 12.481.191 129.725 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   40.339.581 25.913.137 49.733.656 25.913.137 

           

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Αποθέματα          

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα   9.948.515 5.166.198 6.131.816 5.166.198 

Εμπορεύματα  3.064.168 164.454 3.064.168 164.454 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά   6.633.622 5.117.713 5.157.680 5.117.713 

Προκαταβολές για αποθέματα  47.104 - - - 

Σύνολο   19.693.410 10.448.365 14.353.664 10.448.365 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       
 

  

Εμπορικές απαιτήσεις  7 11.050.983 12.585.315 10.220.521 12.585.315 

Λοιπές απαιτήσεις   6.115.505 1.114.363 6.940.329 1.114.363 

Προπληρωμένα έξοδα   249.684 72.590 241.888 72.590 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   9.353.396 7.002.136 7.810.489 7.002.136 

Σύνολο   26.769.569 20.774.404 25.213.226 20.774.404 

Σύνολο κυκλοφορούντων   46.462.979 31.222.769 39.566.890 31.222.769 

Σύνολο ενεργητικού   86.802.559 57.135.906 89.300.546 57.135.906 
         

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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(*) 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 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 
 
 
 

  Όμιλος Όμιλος Εταιρεία Εταιρεία 

Καθαρή θέση   31/12/2021 
Αναθεωρημένο(*) 

31/12/2020 
31/12/2021 Αναθεωρημένο(*) 

31/12/2020 

          

Καταβλημένα κεφάλαια        

Μετοχικό κεφάλαιο  8 16.603.104 16.603.104 16.603.104 16.603.104 

           

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο         

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  8 1.122.766 1.122.766 1.122.766 1.122.766 

Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων  - - - - 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  9 4.007.218 4.007.218 4.007.218 4.007.218 

Αφορολόγητα αποθεματικά  9 8.861.652 9.246.268 8.861.652 9.246.268 

Αποτελέσματα εις νέο   10 (8.666.036) (3.746.794) (3.301.681) (3.746.794) 

Δικαιώματα μειοψηφίας  639.550 - - - 

Σύνολο   5.965.152 10.629.458 10.689.955 10.629.458 

Σύνολο καθαρής θέσης   22.568.256 27.232.562 27.293.059 27.232.562 

           

Προβλέψεις          

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   636.255 283.087 492.805 283.087 

Σύνολο   636.255 283.087 492.805 283.087 

           

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  11 38.566.707 17.000.000 38.440.000 17.000.000 

Κρατικές επιχορηγήσεις 12 394.939 422.439 394.939 422.439 

Σύνολο   38.961.646 17.422.439 38.834.939 17.422.439 

           

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Εμπορικές υποχρεώσεις   19.134.006 9.235.721 18.508.965 9.235.721 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός  11 2.274.119 - 1.560.000 - 

Φόρος εισοδήματος   589.255 521.352 518.137 521.352 

Λοιποί φόροι τέλη   271.565 149.342 246.612 149.342 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   313.803 266.584 250.022 266.584 

Λοιπές υποχρεώσεις   266.609 - 56.249 - 

Κρατικές επιχορηγήσεις βραχυπρόθεσμο μέρος 12 27.500 27.500 27.500 27.500 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα   1.759.547 1.997.320 1.512.258 1.997.320 

Σύνολο   24.636.404 12.197.819 22.679.743 12.197.819 

Σύνολο υποχρεώσεων   63.598.050 29.620.257 61.514.682 29.620.257 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων  

  86.802.559 57.135.906 89.300.546 57.135.906 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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(*) 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 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

  Όμιλος Όμιλος Εταιρεία Εταιρεία 

    
01/01/2021 έως 

31/12/2021 

Αναθεωρημένο(*) 
01/01/2020 έως 

31/12/2020 

01/01/2021 
έως 

31/12/2021 

Αναθεωρημένο(*) 
01/01/2020 έως 

31/12/2020 

Πωλήσεις 13 59.650.160 49.584.910 57.011.712 49.584.910 

Κόστος πωληθέντων 14 (46.603.874) (37.225.586) (44.797.141) (37.225.586) 

           

Μικτό αποτέλεσμα   13.046.286 12.359.323 12.214.571 12.359.323 

           

Λοιπά συνήθη έσοδα   53.542 27.500 28.100 27.500 

    13.099.827 12.386.823 12.242.671 12.386.823 

           

Έξοδα διοίκησης 14 (5.228.983)  (3.345.292)  (4.805.446) (3.345.292)  

Έξοδα διάθεσης 14 (6.348.181)  (6.542.916)  (6.027.879) (6.542.916)  

Λοιπά έξοδα και ζημίες   (262.726) (168.943) (243.891) (168.943) 

Κέρδη & Ζημιές από διάθεση μη 
κυκλοφορούντων στοιχείων 

  971.201 - - - 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   1.336.433 404.137 1.320.065 404.137 

Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων  14 (49.992) (25.323) (49.992) (25.323) 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   18.440 - - - 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  (18.342) - - - 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   3.517.677 2.708.486 2.435.528 2.708.486 

           

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   1.089 1.177 1.077 1.177 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   (1.418.663) (1.154.780) (1.350.065) (1.154.780) 

Αποτέλεσμα προ φόρων   2.100.102 1.554.883 1.086.382 1.554.883 

           

Φόρος εισοδήματος  16 (647.889) (521.352) (576.772) (521.352) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   1.452.213 1.033.531 509.610 1.033.531 

Κατανέμονται σε:      

Ιδιοκτήτες μητρικής  1.174.927 1.033.531 509.610 1.033.531 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  277.286 - - - 

  1.452.213 1.033.531 509.610 1.033.531 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 34 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 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
 

Όμιλος Κεφάλαιο 
Υπέρ το 
άρτιο  

Aποθεματικά 
νόμων  
& 
καταστατικού 

Αφορολόγητα  
αποθεματικά  

Αποτελέσματα  
εις νέον 

Μη 
ελέγχουσες  
συμμετοχές 

Σύνολο 

        

Υπόλοιπο 
01/01/2020 

16.603.104 1.122.766 3.923.718 9.246.268 13.397.970 0 44.293.826 

Μεταβολές 
λογιστικών 
πολιτικών (*) 

    159.681  159.681 

Μεταβολές 
στοιχείων στην 
περίοδο 

    -18.261.952  -18.261.952 

Διανομές στους 
φορείς 

    -63.158  -63.158 

Αποτελέσματα 
περιόδου 
Kέρδος / (Zημιά) 

    1.104.165  1.104.165 

Εσωτερικές 
μεταφορές  

  83.500  -83.500  0 

Υπόλοιπο 
31/12/2020 

16.603.104 1.122.766 4.007.218 9.246.268 -3.746.794 0 27.232.562 

        

Υπόλοιπο 
01/01/2021 

16.603.104 1.122.766 4.007.218 9.246.268 -3.746.794 0 27.232.562 

Απόκτηση 
θυγατρικής 
ULBCS 

    -5.204.893  -5.204.893 

Απόκτηση θυγατρικής 
Mediterranean Foods 

   -824.779 362.264 -462.515 

Διανομές στους 
φορείς 

   -384.615 -64.498  -449.113 

Αποτελέσματα 
περιόδου 
Kέρδος / (Zημιά) 

 0 0 0 1.174.927 277.286 1.452.213 

Υπόλοιπο 
31/12/2021 

16.603.104 1.122.766 4.007.218 8.861.652 -8.666.036 639.550 22.568.254 

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 



ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.                  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                        31 Δεκεμβρίου 2021  

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                    (Όλα τα ποσά σε €) 

 

 

 

 

 
7

 

    

(*) 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 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Συνέχεια) 

 
 

Εταιρεία  Κεφάλαιο 
Υπέρ το 
άρτιο  

Αποθεματικά 
νόμων & 

καταστατικού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά  

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

        

Υπόλοιπο 01/01/2020  16.603.104 1.122.766 3.923.718 9.246.268 13.397.971 44.293.827 
Μεταβολές λογιστικών 
πολιτικών (*)  

    257.333 257.333 

Αναθεωρημένο 
υπόλοιπο 01/01/2020  

16.603.104 1.122.766 3.923.718 9.246.268 13.655.304 44.551.160 

Μεταβολές λογιστικών 
πολιτικών και λάθη  

- - - - (27.018) (27.108) 

Μεταβολές στοιχείων 
στην περίοδο  

- - - - (18.261.952) (18.261.952) 

Διανομές στους φορείς  - - - - (63.158) (63.158) 
Αποτελέσματα 
περιόδου Κέρδος / 
(Ζημιά) 

     - - - - 1.033.531 1.033.531 

Εσωτερικές μεταφορές   - - 83.500 - (83.500) - 

Υπόλοιπο 31/12/2020  16.603.104 1.122.766 4.007.218 9.246.268 (3.746.794) 27.232.562 

        
Υπόλοιπο 01/01/2021  16.603.104 1.122.766 4.007.218 9.246.268 (3.746.794) 27.232.562 
Διανομές στους φορείς  - - - (384.615) (64.498) (449.113) 
Αποτελέσματα 
περιόδου Κέρδος / 
(Ζημιά)  

- - - - 509.610 509.610 

Υπόλοιπο 31/12/2021  16.603.104 1.122.766 4.007.218 8.861.652 (3.301.681) 27.293.059 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 34 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 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Χρηματοροών 

 

Όμιλος  01/01/2021 έως 
31/12/2021 

01/01/2020 έως 
31/12/2020 

Αναθεωρημένο(*) 
    

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Αποτέλεσμα προ φόρων  2.100.102 1.554.883 

Πλέον: Δαπάνες που προέκυψαν από συγχώνευση εταιρείας  - 582.820 

Αποτέλεσμα προ φόρων  2.100.102 2.137.703 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για :    

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων    3.167.556 2.079.338 

Προβλέψεις  264.710 (234.043) 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων  (971.201) (18.588) 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)  1.417.574 1.153.603 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (28.100) (27.500) 

  5.950.641 
 

5.090.513 

    

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης    

Μεταβολή αποθεμάτων  (9.245.044) 395.061 

Μεταβολή απαιτήσεων  (3.662.766) (1.062.626) 

Μεταβολή υποχρεώσεων  10.069.063 (700.011) 
  (2.838.747) (1.367.576) 

Μείον:    

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους  (1.418.663) (1.154.780) 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος  (664.866) - 

Σύνολο  1.028.365 2.568.156 
    

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

(Πληρωμές) για (απόκτηση) παγίων στοιχείων  (16.731.849) (1.042.686) 

Είσπραξη από πώληση παγίων στοιχείων  55.283 - 

Απόκτηση θυγατρικών εταιρειών  (5.393.340) - 

Τόκοι εισπραχθέντες  1.089 1.177 

Σύνολο  (22.068.818)             (1.041.509) 
    

 
Χρηματορροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

   

Αμοιβές Δ.Σ. πληρωθέντες  (64.498) (63.158) 
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Εισπράξεις/ (πληρωμές) από δάνεια  23.840.826 (5.050.000) 

Μερίσματα πληρωθέντα  (384.615) - 

Σύνολο  23.391.713 (5.113.158) 

    

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων    

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου 2.351.260 (3.586.510)  

Απόκτηση ταμειακών διαθεσίμων συγχωνευμένης εταιρείας - 3.164.336  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  7.002.136 7.424.311 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου  9.353.396 7.002.136 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 34 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 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Κατάσταση Χρηματοροών (Συνέχεια) 

Εταιρεία  01/01/2021 έως 
31/12/2021 

01/01/2020 έως 
31/12/2020 

    

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Αποτέλεσμα προ φόρων  1.086.382 1.554.883 

Πλέον: Δαπάνες που προέκυψαν από συγχώνευση εταιρείας  - 582.820 

Αποτέλεσμα προ φόρων  1.086.382 2.137.703 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για :    

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων   2.856.681 2.079.338 

Προβλέψεις  259.710 (234.043) 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων  - (18.588) 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)  1.349.145 1.153.603 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (28.100) (27.500) 
  5.523.819 5.090.513 
    

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης    

Μεταβολή αποθεμάτων  (3.905.299) 395.061 

Μεταβολή απαιτήσεων  (3.544.457) (1.062.626) 

Μεταβολή υποχρεώσεων  8.897.639 (700.011) 
  1.447.883 (1.367.576) 

Μείον:    

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους  (1.350.223) (1.154.780) 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος  (664.866) - 

Σύνολο  4.956.613 2.568.156 
    

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

(Πληρωμές) για (απόκτηση) παγίων στοιχείων  (14.325.514) (1.042.686) 

Είσπραξη από πώληση παγίων στοιχείων  12.776 - 

Απόκτηση θυγατρικών εταιρειών  (12.387.487) - 

Τόκοι εισπραχθέντες  1.077 1.177 

Σύνολο  (26.699.148) (1.041.509) 
    

 
Χρηματορροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
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Αμοιβές Δ.Σ. πληρωθέντες  (64.498) (63.158) 

Εισπράξεις/ (πληρωμές) από δάνεια  23.000.000 (5.050.000) 

Μερίσματα πληρωθέντα  (384.615) - 

Σύνολο  22.550.887 (5.113.158) 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων    

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου 808.352 (3.586.510)  

Απόκτηση ταμειακών διαθεσίμων συγχωνευμένης εταιρείας - 3.164.336  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  7.002.136 7.424.311 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου  7.810.489 7.002.136 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 34 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 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και 
εδρεύει στην οδό Τατοΐου 165 & Οδυσσέως, Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση.  
 
Η Εταιρεία στην χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 απέκτησε δύο θυγατρικές εταιρείες την «ULBCS Α.Ε.» 
καθώς και την «MEDITERRANEAN FOODS A.E.». Η Εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών της ULBCS Α.Ε. και το 
71,43% της MEDITERRANEAN FOODS A.E. Για τον παραπάνω λόγο η Εταιρεία την χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2021 συνέταξε εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  
 
Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31/12/2021 απέκτησε τα 
σήματα «Pummaro» και «Πελαργός» με την σύμβαση που υπογράφηκε στις 2 Ιουλίου 2021. Το τίμημα των 
σημάτων ανήλθε σε ποσό € 13.046.849.  

Η κυριότερη δραστηριότητα του Ομίλου είναι η παραγωγή και διάθεση λαδιών και φυτικών ελαίων, προϊόντων 
μαργαρίνης και βουτύρου, φέτας, ξυδιού, ντομάτας, μουστάρδας και μαγιονέζας. 
 
Η μητρική Εταιρεία διαθέτει τρία βασικά εργοστάσια - μονάδες παραγωγής, στο Σχηματάρι Ν. Βοιωτίας, στο 
Επισκοπικό Ν. Ιωαννίνων για την παράγωγη φέτας και στην Ανδραβίδα Ν. Ηλείας που λειτουργεί ως σταθμός 
συλλογής γάλακτος.  
Η MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. διαθέτει ένα εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων που είναι εγκατεστημένο στην Ν. 
Ελλάδα στην Κοινότητα Πραγματευτή (Δήμος Ν. Κυνουρίας) Ν. Αρκαδίας ενώ η ULBCS A.E. διαθέτει ένα βασικό 
εργοστάσιο - μονάδα παραγωγής, στη Γαστούνη Ν. Ηλείας, που λειτουργεί ως σταθμός παραγωγής και 
συσκευασίας προϊόντων ντομάτας. 
 
Η Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000274701000 και ταξινομείται στην 
κατηγορία της μεγάλης οντότητας σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014.  
 
Η ελεγχόμενη χρήση αποτελεί την πρώτη οικονομική χρήση όπου η Μινέρβα Α.Ε. συνέταξε ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς η απόκτηση και των δύο θυγατρικών της έγινε κατά την διάρκεια της 
χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 συνεπώς η συγκρίσιμη χρήση αφορά τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και μόνο.  
 
 
Η Εταιρεία τη χρήση που έληξε στις 31/12/2021 ελεγχόταν κατά 66,67% από την εταιρεία, MIRTIES ENTERPRISES 
COMPANY LTD με έδρα την Κύπρο, κατά 16,67% από την EOS HELLENIG RENAISSANCE FUND με έδρα την Ελλάδα 
και την ELIKONOS 2 S.C.A. SICAR με 16,67%. 
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Η κύρια μέτοχος της Εταιρείας «MIRTIES ENTERPRISES COMPANY LTD» ελέγχεται από το επενδυτικό Fund Diorama 
Investments Sicar SA και στην οποία συμμετέχει επίσης η επενδυτική εταιρεία AMMAD Investments SA.  
 
Οι παρούσες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η δομή του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει ως εξής: 
 

Εταιρεία Δραστηριότητα Έδρα Ποσοστό 
Σχέση 

ενοποίησης 
Μέθοδος 

ενοποίησης 

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Παραγωγή και 
διάθεση λαδιών 
και φυτικών 
ελαίων 

Ελλάδα Μητρική 

ULBCS Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Παραγωγή και 
διάθεση 
τοματικών 
προϊόντων 

Ελλάδα 100% Άμεση Ολική 

MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. 

Παραγωγή και 
διάθεση 
μουστάρδας και 
μαγιονέζας 

Ελλάδα 71,43% Άμεση Ολική 

 
Στις 01/07/2021 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά από την Μητρική Εταιρεία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας «ULBCS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ». Αντικείμενο 
δραστηριότητας της εταιρείας «ULBCS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ» είναι η παραγωγή και διάθεση τοματικών προϊόντων. Επίσης, στις 30/07/2021 πραγματοποιήθηκε η 
εξαγορά από την Μητρική Εταιρεία του 71,43% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «MEDITERRANEAN FOODS 
Α.Ε.». Αντικείμενο της εταιρείας «MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε.» είναι η παραγωγή και διάθεση προϊόντων 
μουστάρδας, μαγιονέζας, κέτσαπ και αρτυμάτων. 
 
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης  

 
Οι παρούσες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4308/2014.  
 
Οι ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους και με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δημοσιεύονται στο site της - www.minerva.com.gr. 
 
Μακροοικονομικό περιβάλλον 

http://www.minerva.com.gr/
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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 του 
Ομίλου. 
 
To έτος 2021 ήταν ένα έτος υψηλών προσδοκιών μπροστά σε νέες και μεγάλες προκλήσεις. Άλλο ένα χρόνο 
πανδημίας όπου μας «υποχρέωσε» όλους σε σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο λειτουργικό και οικονομικό. 
Επιτάχυνε τάσεις που είχαν μεν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται και συμπύκνωσε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. 
Κατέδειξε την σημασία της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας για την διασφάλιση της τήρησης των 
μέτρων και την προστασία της υγείας όλων μα πάνω από όλα την δημιουργία των συνθήκων για νέες 
πρωτοποριακές λύσεις. 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. Σημαντικού μεγέθους 
τμήματα της κοινωνίας μας δοκιμάστηκαν σε πολλά επίπεδα το ίδιο και η Εταιρεία αλλά και ο Όμιλος όπου 
περήφανα μπορούν να πουν ότι, βρέθηκαν επαρκώς προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση σε όλα 
τα επίπεδα.  
 

2.2. Βάση Ενοποίησης 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές 
της. Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την 
Εταιρεία, είτε με την κατοχή της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε με την 
εξάρτησή τους από την τεχνογνωσία που τους παρέχει ο Όμιλος. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών 
εταιρειών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία που αποκτάται ο 
έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

Κατά την εξαγορά της θυγατρικής, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις, καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της 
θυγατρικής, αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Σε περίπτωση που η αξία κτήσης είναι μεγαλύτερη της εύλογης αξίας, 
η διαφορά αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Στην αντίθετη περίπτωση που η αξία κτήσης είναι μικρότερη της εύλογης 
αξίας, η διαφορά πιστώνεται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία αποκτήθηκε το στοιχείο. Τα δικαιώματα 
των μετόχων της μειοψηφίας εμφανίζονται στην αναλογία της μειοψηφίας στην εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκαν. 
Οι αποκτήσεις θυγατρικών λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της αγοράς. Τα αποτελέσματα χρήσης θυγατρικών, 
οι οποίες αποκτώνται ή πωλούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης, συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, από την ημερομηνία απόκτησης τους ή μέχρι την ημερομηνία πώλησής τους, 
αντίστοιχα.  
Όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνονται αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών, προκειμένου 
τα κονδύλια να είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου. 
Κατά την ενοποίηση, όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα καθώς και τα κέρδη και ζημίες μεταξύ των 
εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές και 
συνδεδεμένες εταιρίες φέρονται στο κόστος απόκτησής τους μειωμένο με μετέπειτα προβλέψεις απομείωσης της 
αξίας τους. Η Εταιρεία εξετάζει σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης τη λογιστική αξία 
των παραπάνω συμμετοχών σε σχέση με την ανακτήσιμη αξία τους.  

2.3. Συνενώσεις επιχειρήσεων 

 
Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται από την Εταιρεία βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το τίμημα της 
εξαγοράς υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και των υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνονται προς τους πρώην μετόχους. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος της εξαγοράς και της εύλογης 
αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται ως 
υπεραξία. 
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2.4. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α)     Νόμισμα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του 
πρωτεύοντος νομίσματος στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκάστοτε Εταιρείας 
(νόμισμα παρουσίασης). Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 
λειτουργικό νόμισμα αποτίμησης και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας. 

(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. 

 

2.5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν ιδιόκτητα ακίνητα (γη και κτίρια), βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων, 
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 και τον Όμιλο. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων, που δεν 
αναμένεται να επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στις εταιρείες του Ομίλου, 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                                                      17 - 44 έτη                                                                          
▪ Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων            Με βάση τα έτη της μίσθωσης 
▪ Μηχανολογικός εξοπλισμός                                   10 - 35 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 2.7). 

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». 
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2.6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά άυλα  

Τα λοιπά άυλα περιλαμβάνουν σήματα και έξοδα κτήσεως της επιχείρησης που σχετίζεται με το σήμα «ΤΟΠ», 
καθώς και σήματα «Pummaro» και «Πελαργός». Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2021 
απέκτησε τα σήματα «Pummaro» και «Πελαργός» με την σύμβαση που υπογράφηκε στις 2 Ιουλίου 2021.  

Τα εμπορικά σήματα που αποκτώνται ξεχωριστά, καταχωρούνται στο ιστορικό κόστος. Τα εμπορικά σήματα έχουν 
πεπερασμένη ωφέλιμη ζωή και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις των εμπορικών σημάτων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους 
που έχει εκτιμηθεί σε 10 χρόνια.  

Τα έξοδα κτήσης της επιχείρησης που σχετίζεται με το σήμα «ΤΟΠ» αφορούν κυρίως έξοδα δικηγόρων, έξοδα 
ελεγκτών, φόρο μεταβίβασης και άλλα έξοδα που σχετίζονταν άμεσα με την απόκτηση της εν λόγω επιχείρησης. Τα 
σχετικά έξοδα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο σε 10 έτη. Η Εταιρεία χρησιμοποίησε τη διευκόλυνση που 
παρέχεται από τη παράγραφο 5 του άρθρου 37 του Νόμου 4308/2014, για τα κονδύλια του Ισολογισμού τα οποία 
δεν τηρούν τα κριτήρια αναγνώρισης αυτού του Νόμου αλλά αναγνωρίζονταν με βάση τις ΓΠΛΑ, να συνεχίζουν να 
εμφανίζονται στον Ισολογισμό μετά την 31 Μαΐου 2015 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους. Βλέπε σχετικά 
σημείωση 4. 

Υπεραξία 

Η υπεραξία που εμφανίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης προέρχεται από την εξαγορά της 
επιχείρησης που σχετίζεται με το σήμα «ΤΟΠ» και αποσβένεται εντός μιας δεκαετίας. Η Εταιρεία χρησιμοποίησε 
τη διευκόλυνση που παρέχεται από τη παράγραφο 3 του άρθρου 37 του Νόμου 4308/2014 και θεώρησε ως 
τεκμαρτό κόστος το ποσό που είχε προσδιοριστεί ως υπεραξία την 31.05.2015. Βλέπε σχετικά σημείωση 4. 

2.7. 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 των εταιρειών του Ομίλου, 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. 

2.8. 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 
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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. 

2.9. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος αξιολογούν 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 
και ο Όμιλος εκτιμούν ότι θα ανακτήσουν από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που οι εταιρείες του Ομίλου εκτιμούν ότι 
θα ανακτήσουν 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.  

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. 

2.10. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης το οποίο προσδιορίζεται με τη μέθοδο του πρότυπου 
κόστους. Οι εταιρείες του Ομίλου αποτιμούν τα αποθέματα τους 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. 

2.11. 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. 

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπές απαιτήσεις» 
και «Προπληρωμένα έξοδα». 
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2.12. Εμπορικές απαιτήσεις 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν σε αυτούς 
κατά τις συνήθεις δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου. 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. 

2.13. 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. 

2.14. 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.  

 

2.15. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 
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 
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άλλων, εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνονται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

2.16. Κόστος δανεισμού 

 
Το κόστος δανεισμού καταχωρείται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. 

2.17. 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. 

2.18. 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. 

2.19. Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στα ποσά 
τα οποία εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά στην περίοδο την οποία εισπράττονται ή στην περίοδο που 
καθίσταται οριστική η έγκριση τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην 
ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που 
επιχορηγήθηκε. 

2.20. Τρέχων κι αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

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

Ο Όμιλος δεν λογιστικοποιεί τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.  

2.21. 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 
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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 και ο Όμιλος οι οποίοι συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
τους 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 και ο Όμιλος υιοθέτησαν την αλλαγή αυτή της λογιστικής πολιτικής στις χρηματοοικονομικές της 
καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31.12.2021. Σχετική ανάλυση παρέχεται στην σημείωση 22 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 

2.22. 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. Ο Όμιλος αναγνωρίζει το έσοδο εντός της περιόδου στην οποία 
καθίσταται δεδουλευμένο και όταν συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε δραστηριότητα του Ομίλου, όπως 
περιγράφονται πιο κάτω. 

 (α) Πωλήσεις αγαθών 

Το έσοδο του Ομίλου προέρχεται κυρίως από την πώληση προϊόντων ελαιόλαδου, σπορέλαιου, προϊόντων 
μαργαρίνης, βουτύρου, φέτας, ξυδιού, τομάτας, μουστάρδας και μαγιονέζας. 

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 στον Όμιλο. 
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.  

Ο Όμιλος βασίζει την εκτίμηση του 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. 

2.23. 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 ο Όμιλος μέχρι την ημερομηνία Ισολογισμού ως μισθωτής αφορούν μόνο 
λειτουργικές μισθώσεις. 



ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.                  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                        31 Δεκεμβρίου 2021  

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                    (Όλα τα ποσά σε €) 

 

 

 

 

 
19

 

    

2.24. 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. 
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3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Όμιλος Ακίνητα     

 Γη 
Ιδιόκτητα 

Κτίρια-
τεχνικά έργα 

Βελτιώσει
ς σε 

ακίνητα 
τρίτων 

Μηχανολογικ
ός εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος        

1/1/2020 1.636.474 4.629.475 499.421 55.062.737 3.883.003 514.439 66.225.548 
Προσθήκ
ες 

- 85.427 - 635.455 338.022 193.449 1.252.353 

Πωλήσεις - - - - (54.950) - (54.950) 
Ανακαταν
ομές 

- - - 49.880 461.559 (511.439) 0 

Διαγραφέ
ς 

- 2.441 - (13.811.110) 992.592 - (12.816.077) 

31/12/20
20 

1.636.474 4.717.342 499.421 41.936.962 5.620.226 196.449 54.606.874 

        
        

1/1/2021 1.636.474 4.717.342 499.421 41.936.962 5.620.226 196.449 54.606.874 
Απόκτηση 
θυγατρικ
ών 

1.344.822 9.288.166 - 12.049.416 2.039.946 - 24.722.350 

Προσθήκ
ες 

- 53.254 - 1.142.548 398.206 315.815 1.909.823 

Πωλήσεις - - - (29.358) (152.096) - (181.454) 
Ανακαταν
ομές 

- - - - - (196.449) (196.449) 

Μειώσεις (871.778) (1.182.882) - - - - (2.053.660) 
Διαγραφέ
ς 

- - - - (148.252) - (148.252) 

31/12/20
21 

2.109.518 12.876.881 499.421 55.099.568 7.758.031 315.815 78.659.234 

        

Συσσωρε
υμένες 
αποσβέσ
εις 

       

1/1/2020 - (531.502) (480.247) (38.432.283) (3.368.060) - (42.812.092) 
Αποσβέσ
εις 
χρήσης 

- (125.021) (7.855) (1.053.033) (219.558) - (1.405.467) 

Πωλήσεις - - - - - - - 
Διαγραφέ
ς 

- (2.404) - 13.784.757 (993.310)  12.789.042 

Πωλήσεις - - - - 54.950 - 54.950 

31/12/20
20 

- (658.928) (488.102) (25.700.559) (4.525.978) - (31.373.566) 

        

1/1/2021 - (658.928) (488.102) (25.700.559) (4.525.978) - (31.373.566) 
Αποσβέσ
εις 
παγίων 
από 
απόκτηση 

- (7.981.835) - (10.936.419) (1.810.766) - (20.729.020) 
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θυγατρικ
ών 
Αποσβέσ
εις 
χρήσης 

- (271.491) - (1.327.740) (329.176) - (1.928.407) 

Μειώσεις - 1.062.128 - - - - 1.062.128 
Διαγραφέ
ς 

- - - - 124.767 - 124.767 

Πωλήσεις - - - 26.271 128.654 - 154.924 

31/12/20
21 

- (7.850.125) (488.102) (37.938.448) (6.412.499) - (52.689.174) 

        

Αναπόσβ
εστη αξία 
στις 
31/12/20
20 

1.636.474 4.058.415 11.319 16.236.403 1.094.248 196.449 23.233.307 

Αναπόσβ
εστη αξία 
στις 
31/12/20
21 

2.109.518 5.026.756 11.319 17.161.120 1.345.532 315.815 25.970.060 

  
 

Εταιρεία Ακίνητα     

 Γη 

Ιδιόκτητα 
Κτίρια-
τεχνικά 

έργα 

Βελτιώσεις 
σε ακίνητα 

τρίτων 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Κόστος        

1/1/2020 1.636.474 4.629.475 499.421 55.062.737 3.883.003 514.439 66.225.548 

Προσθήκες - 85.427 - 635.455 338.022 193.449 1.252.353 

Πωλήσεις - - - - (54.950) - (54.950) 

Ανακατανομές - - - 49.880 461.559 (511.439) - 

Διαγραφές - 2.441 - (13.811.110) 992.592 - (12.816.077) 

31/12/2020 1.636.474 4.717.342 499.421 41.936.962 5.620.226 196.449 54.606.874 
        

        

1/1/2021 1.636.474 4.717.342 499.421 41.936.962 5.620.226 196.449 54.606.874 

Προσθήκες - 53.254 - 1.108.114 155.218 158.529 1.475.114 

Πωλήσεις - - - - - - - 

Ανακατανομές - - - - - (196.449) (196.449) 

Διαγραφές - - - - (21.097) - (21.097) 

31/12/2021 1.636.474 4.770.596 499.421 43.045.076 5.754.347 158.529 55.864.442 
        

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

       

1/1/2020 - (531.502) (480.247) (38.432.283) (3.368.060) - (42.812.092) 

Αποσβέσεις 
χρήσης 

- (125.021) (7.855) (1.053.033) (219.558) - (1.405.467) 

Πωλήσεις - - - - - - - 

Διαγραφές - (2.404) - 13.784.757 (993.310)  12.789.042 

Πωλήσεις - - - - 54.950 - 54.950 

31/12/2020 - (658.928) (488.102) (25.700.559) (4.525.978) - (31.373.566) 
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1/1/2021 - (658.928) (488.102) (25.700.559) (4.525.978) - (31.373.566) 

Αποσβέσεις 
χρήσης 

- (130.554) - (1.094.286) (284.328) - (1.509.168) 

31/12/2021 - (789.482) (488.102) (26.794.845) (4.810.306) - (32.882.734) 
        

Αναπόσβεστη 
αξία στις 
31/12/2020 

1.636.474 4.058.415 11.319 16.236.403 1.094.248 196.449 23.233.307 

Αναπόσβεστη 
αξία στις 
31/12/2021 

1.636.474 3.981.115 11.319 16.250.231 944.041 158.529 22.981.707 
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4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
 

  Λοιπά άυλα   

Όμιλος Υπεραξία Σήματα 

Έξοδα κτήσεως της 
επιχείρησης που 

σχετίζεται με το σήμα 
«ΤΟΠ» 

Άϋλα δικαιώματα  Σύνολο 

Κόστος      
1/1/2020 5.949.851 5.650.000 279.609 - 11.879.460 

Προσθήκες - -  101.000 101.000 

31/12/2020 5.949.851 5.650.000 279.609 101.000 11.980.460 

      
1/1/2021 5.949.851 5.650.000 279.609 101.000 11.980.460 

Απόκτηση 
θυγατρικών 

- - - 2.004.847 2.004.847 

Προσθήκες - 13.046.849 - - 13.046.849 

Διαγραφές - - - (1.404.219) (1.404.219) 

31/12/2021 5.949.851 18.696.849 279.609 701.628 25.627.937 

      
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις      
1/1/2020 (2.925.344) (5.650.000) (181.158) - (8.756.502) 

Αποσβέσεις 
χρήσης 

(594.985) - (28.369) (50.500) (673.854) 

31/12/2020 (3.520.329) (5.650.000) (209.528) (50.500) (9.430.356) 

      
1/1/2021 (3.520.329) (5.650.000) (209.528) (50.500) (9.430.356) 

Αποσβέσεις 
παγίων από 
απόκτηση 
θυγατρικών 

- - - (1.991.578) (1.991.578) 

Αποσβέσεις 
χρήσης 

(594.985) (652.342) (28.369) (57.262) (1.332.959) 

Διαγραφές - - - 1.397.882 1.397.882 

31/12/2021 (4.115.314) (6.302.342) (237.897) (701.458) (11.357.011) 

      
Αναπόσβεστη 
αξία στις 
31/12/2020 

2.429.522 - 70.081 50.500 2.550.104 

Αναπόσβεστη 
αξία στις 
31/12/2021 

1.834.537 12.394.507 41.712 170 14.270.927 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.                  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                        31 Δεκεμβρίου 2021  

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                    (Όλα τα ποσά σε €) 

 

 

 

 

 
24

 

    

 
  Λοιπά άυλα   

Εταιρεία Υπεραξία Σήματα 

Έξοδα κτήσεως της 
επιχείρησης που 

σχετίζεται με το σήμα 
«ΤΟΠ» 

Άϋλα 
δικαιώματα  

Σύνολο 

Κόστος      
1/1/2020 5.949.851 5.650.000 279.609 - 11.879.460 

Προσθήκες - -  101.000 101.000 

31/12/2020 5.949.851 5.650.000 279.609 101.000 11.980.460 

      
1/1/2021 5.949.851 5.650.000 279.609 101.000 11.980.460 

Προσθήκες - 13.046.849 - - 13.046.849 

31/12/2021 5.949.851 18.696.849 279.609 101.000 25.027.309 

      
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις      
1/1/2020 (2.925.344) (5.650.000) (181.158) - (8.756.502) 

Αποσβέσεις 
χρήσης 

(594.985) - (28.369) (50.500) (673.854) 

31/12/2020 (3.520.329) (5.650.000) (209.528) (50.500) (9.430.356) 

      
1/1/2021 (3.520.329) (5.650.000) (209.528) (50.500) (9.430.356) 

Αποσβέσεις 
χρήσης 

(594.985) (652.342) (28.369) (50.500) (1.326.197) 

31/12/2021 (4.115.314) (6.302.342) (237.897) (101.000) (10.756.553) 

      
Αναπόσβεστη αξία 
στις 31/12/2020 

2.429.522 - 70.081 50.500 2.550.104 

Αναπόσβεστη αξία 
στις 31/12/2021 

1.834.537 12.394.507 41.712 - 14.270.756 

 

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31/12/2021 απέκτησε τα σήματα «Pummaro» και 
«Πελαργός» με την σύμβαση που υπογράφηκε στις 2 Ιουλίου 2021.  

Όσον αφορά τα έξοδα κτήσεως της επιχείρησης που σχετίζεται με το σήμα «ΤΟΠ», η Εταιρεία χρησιμοποίησε τη 
διευκόλυνση που παρέχεται από τη παράγραφο 5 του άρθρου 37 του Νόμου 4308/2014 να συνεχίζουν να 
εμφανίζονται στον Ισολογισμό μετά την 31 Μαΐου 2015 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους. Επιπλέον, η 
Εταιρεία χρησιμοποίησε τη διευκόλυνση που παρέχεται από τη παράγραφο 3 του άρθρου 37 του Νόμου 4308/2014 
και θεώρησε ως τεκμαρτό κόστος το ποσό που είχε προσδιοριστεί ως Υπεραξία την 31/05/2015.  

5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι περίπου ίση με τη λογιστική αξία τους. 
 
 
6. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 
 
 

Εταιρεία 31/12/2021 31/12/2020 

ULBCS Α.Ε. 10.387.487 - 
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Mediterranean 
Foods Α.Ε. 

2.000.000 - 

Σύνολο 12.387.487 - 

 
Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες 
φέρονται στο κόστος απόκτησής τους μειωμένο με μετέπειτα προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Η Διοίκηση 
της Εταιρείας εξετάζει σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης της λογιστικής αξίας των 
παραπάνω συμμετοχών σε σχέση με την ανακτήσιμη αξία τους. Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψιν τις 
ενδείξεις απομείωσης την 31/12/2021 προέβη σε έλεγχο απομείωσης από τον οποίο δεν προέκυψε ανάγκη για 
περαιτέρω απομείωση των συμμετοχών.  
 
Η ULBCS A.E. τη χρήση που έληξε στις 31/12/2021 ελεγχόταν κατά 100,00% από την εταιρεία, ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η έγκριση της απορρόφησης του κλάδου παραγωγής και 
εμπορίας τοματικών προϊόντων από την ULBCS Α.Ε. καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2572808 την 30/06/2021.  
 
Η Mediterranean Foods Α.Ε. 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. 
 
 
7. Εμπορικές Απαιτήσεις 
 
Οι Εμπορικές Απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 Όμιλος Εταιρεία 
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

Πελάτες 12.366.207 10.759.190 11.654.779 10.759.190 
Επιταγές 
εισπρακτέες 

6.136.287 5.446.505 5.859.252 5.446.505 

Factoring 
χωρίς 
αναγωγή 

(6.803.511) (3.130.380) (6.803.511) (3.130.380) 

Σύνολο 11.698.983 13.075.315 10.710.521 13.075.315 

Μείον: 
Πρόβλεψη 
απομείωσης 

(648.000) (490.000) (490.000) (490.000) 

Καθαρές 
Εμπορικές 
Απαιτήσεις 

11.050.983 12.585.315 10.220.521 12.585.315 

 
 
8. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

 Αριθμός μετοχών Κοινές μετοχές 
Υπέρ το 
άρτιο 

Σύνολο 

1/1/2020 1.383.592 16.603.104 1.122.766 17.725.870 

31/12/2020 1.383.592 16.603.104 1.122.766 17.725.870 
       

1/1/2021 1.383.592 16.603.104 1.122.766 17.725.870 

31/12/2021 1.383.592 16.603.104 1.122.766 17.725.870 
      

Ονομαστική αξία €     
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31/12/2020  12   

31/12/2021  12   

 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανέρχεται στο ποσό των €16.603.104 διαιρούμενο 
σε 1.383.592 μετοχές ονομαστικής αξίας €12 έκαστη την 31/12/2021.  
 
 
 
9. Αποθεματικά 

Όμιλος 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Ειδικά 

αποθεματικά 
Έκτακτα 

αποθεματικά 
Αποθεματικά 
καταστατικού 

Διαφορές από 
Αναπροσαρμογή 

Αξίας 
συμμετοχών και 

χρεογράφων 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

ειδικών 
διατάξεων 

νόμων 

Σύνολο 

        

1/1/2020 1.955.150 1.856.098 3.425 1.286 107.759 9.246.268 13.169.986 
Μεταφορά 
από τα 
αποτελέσματα 
εις νέον 

(7.985) 83.500 - - 7.985 - 83.500 

31/12/2020 1.947.165 1.939.598 3.425 1.286 115.745 9.246.268 13.253.486 
        

1/1/2021 1.947.165 1.939.598 3.425 1.286 115.745 9.246.268 13.253.487 
Μεταφορά 
από τα 
αποτελέσματα 
εις νέον 

- - - - - (384.615) (384.615) 

31/12/2021 1.947.165 1.939.598 3.425 1.286 115.745 8.861.653 12.868.871 

 
 

Εταιρεία 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Ειδικά 

αποθεματικά 
Έκτακτα 

αποθεματικά 
Αποθεματικά 
καταστατικού 

Διαφορές από 
Αναπροσαρμογή 

Αξίας 
συμμετοχών και 

χρεογράφων 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

ειδικών 
διατάξεων 

νόμων 

Σύνολο 

        

1/1/2020 1.955.150 1.856.098 3.425 1.286 107.759 9.246.268 13.169.986 
Μεταφορά 
από τα 
αποτελέσματα 
εις νέον 

(7.985) 83.500 - - 7.985 - 83.500 

31/12/2020 1.947.165 1.939.598 3.425 1.286 115.745 9.246.268 13.253.486 
        

1/1/2021 1.947.165 1.939.598 3.425 1.286 115.745 9.246.268 13.253.486 
Μεταφορά 
από τα 
αποτελέσματα 
εις νέον 

- - - - - (384.615) (384.615) 

31/12/2021 1.947.165 1.939.598 3.425 1.286 115.745 8.861.653 12.868.870 

 
 
Τακτικό Αποθεματικό 
 
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 
και 45 όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε από τον 4548/2018) 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 
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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. 
 
Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας συμμετοχών και χρεογράφων 
 
Το συγκεκριμένο αποθεματικό αφορά διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων που προέρχονται από πρώην 
συμμετοχή στην απορροφηθείσα εταιρεία «ΡΕΑ Α.Ε.». 

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. 

10. Αποτελέσματα εις νέον 
 
Τα αποτελέσματα εις νέον του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα ανήλθαν σε ζημιά €8.666.036 και €3.301.681 
(2020: ζημιά €3.746.794). Τα αποτελέσματα εις νέον του Ομίλου επιβαρύνθηκαν από τις ζημιές των εταιρειών που 
αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.  
 
11. Δανεισμός 
 
Το σύνολο των δανείων του Ομίλου έχει συναφθεί σε Ευρώ και αναλύεται ως εξής: 
 

  Όμιλος 
Εταιρεία 

    2021 2020 2021 2020 

Μακροπρόθεσμος 
δανεισμός 

  38.566.707 17.000.000 38.440.000 17.000.000 

Βραχυπρόθεσμος 
δανεισμός 

 2.274.119 - 1.560.000 - 

 Σύνολο   40.840.826 17.000.000 40.000.000 17.000.000 

 
 
 
Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

  Όμιλος Εταιρεία 

    2021 2020 2021 2020 

Άμεσα ή εντός 
ενός έτους 

  2.274.119 - 1.560.000 - 
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Από 1 έως 2 έτη  4.572.107 1.560.000 4.445.400 1.560.000 

Από 2 έως 5 έτη  10.450.800 6.240.000 10.450.800 6.240.000 

Από 5 έτη και 
μετά 

 23.543.800 9.200.000 23.543.800 9.200.000 

 Σύνολο   40.840.826 17.000.000 40.000.000 17.000.000 

 
 
Στις 29.06.2021 η Εταιρεία σύναψε σύμβαση ομολογιακού δανείου με την τράπεζα «Alpha Bank», συνολικού ποσού 
€21.000.000, διάρκειας μέχρι 29.06.2028. Το υπόλοιπο του δανείου την 31/12/2021 ήταν €21.000.000.  
 
Οι τόκοι των δανείων επιβαρύνουν τα έξοδα της περιόδου που αφορούν. Το σύνολο των δανείων της Εταιρείας και 
του Ομίλου είναι σε ευρώ και το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Δείκτη Μόχλευσης και το Euribor τριμήνου. 
 
Στους όρους των παραπάνω δανείων συμπεριλαμβάνονται περιοριστικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες (Δείκτης 
Μόχλευσης, υπέρβαση συνολικού δανεισμού) οι οποίοι εξετάζονται με βάση τα στοιχεία των ετησίων και 
εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Την 31.12.2021 η Εταιρεία τηρούσε τους παραπάνω 
χρηματοοικονομικούς δείκτες. 
 
 
12. Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Η Εταιρεία έχει λάβει επιχορηγήσεις για επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού της στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων. Οι 
επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα στο κονδύλι «Λοιπά συνήθη έσοδα» με τον 
ίδιο τρόπο με τον οποίο αποσβένεται η λογιστική αξία των επιχορηγηθέντων παγίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 
που έληξε την 31.12.2021 οι αποσβέσεις των κρατικών επιχορηγήσεων ανήλθαν σε €27.500 (31.12.2020: €27.500).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Κύκλος εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρίας έχει ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 

  
1/01/2021 

έως 
31/12/2021 

1/01/2020 έως 
31/12/2020 

1/01/2021 έως 
31/12/2021 

1/01/2020 έως 
31/12/2020 

Πωλήσεις 
βιομηχανικής 
δραστηριότητας 
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Εσωτερικού 43.090.434 41.039.165 41.084.122 41.039.165 

Εξωτερικού 8.147.095 7.088.800 7.514.958 7.088.800 

  51.237.529 48.127.965 48.599.081 48.127.965 
        
Πωλήσεις 
εμπορικής 
δραστηριότητας 

     

Εσωτερικού 8.085.235 1.393.577 8.085.235 1.393.577 

Εξωτερικού 327.395 63.368 327.395 63.368 

  8.412.631 1.456.945 8.412.631 1.456.945 

Σύνολο 59.650.159 49.584.910 57.011.712 49.584.910 

 
 
 
 
 
14. Έξοδα ανά κατηγορία 
 

   Όμιλος Εταιρεία 

  Σημείωση 
1/01/2021 

έως 
31/12/2021 

1/01/2020 
έως 

31/12/2020  

1/01/2021 
έως 

31/12/2021 
  

1/01/2020 
έως 

31/12/2020 

 Παροχές σε εργαζομένους  15 7.553.573 6.905.623 6.276.380  6.905.623 

 Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο κόστος 
πωληθέντων 

 36.717.877 29.914.173 37.450.859  29.914.173 

 Αποσβέσεις   3.167.556 2.079.338 2.856.681  2.079.338 

 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  1.209.300 1.035.883 1.034.278  1.035.883 

 Αμοιβές σε μητρική εταιρεία για υπηρεσίες 
μηχανοργάνωσης  

 - 70.895 -  70.895 

 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου 
και ύδρευσης 

 2.873.942 1.231.353 1.711.793  1.231.353 

 Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων  972.977 840.235 895.747  840.235 

 Επισκευές και συντηρήσεις  931.391 634.211 610.368  634.211 

 Έξοδα μεταφοράς και ταξιδιών  2.343.863 1.925.072 2.258.586  1.925.072 

 Έξοδα προβολής και διαφήμισης  1.381.828 1.996.603 1.374.134  1.996.603 

 Λοιπά  1.030.731 480.409 1.161.641  480.409 

 Σύνολο κόστους πωληθέντων, εξόδων διοίκησης 
και διάθεσης 

 58.181.038 47.113.795 55.630.465   47.113.795 

        

 Κατανομή ανά λειτουργία       

        

   Όμιλος Εταιρεία 
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1/01/2021 

έως 
31/12/2021 

1/01/2020 
έως 

31/12/2020  

1/01/2021 
έως 

31/12/2021 
  

1/01/2020 
έως 

31/12/2020 
 Κόστος πωληθέντων  46.603.874 37.225.586 44.797.141  37.225.586 

 Έξοδα διάθεσης  6.348.181 6.542.916 6.027.879  6.542.916 

 Έξοδα διοίκησης  5.228.983 3.345.292 4.805.446  3.345.292 

 Σύνολο  58.181.038 47.113.795 55.630.465   47.113.795 

   

   
 
 
  

  

   Όμιλος Εταιρεία 

   
1/01/2021 

έως 
31/12/2021 

1/01/2020 
έως 

31/12/2020 

1/01/2021 
έως 

31/12/2021 
  

1/01/2020 
έως 

31/12/2020 
 Απομείωση απαιτήσεων  49.992 25.323 49.992  25.323 

 Σύνολο απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων  66.475 25.323 49.992   25.323 

 
 
 
 
15. Παροχές σε εργαζομένους 
 
Οι δαπάνες για παροχές σε εργαζομένους του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
 

Παροχές σε εργαζομένους     

 Όμιλος Εταιρεία 

 
1/01/2021 

έως 
31/12/2021 

1/01/2020 
έως 

31/12/2020 

1/01/2021 
έως 

31/12/2021 

1/01/2020 
έως 

31/12/2020 

Μισθοί και ημερομίσθια 5.958.408 5.022.373 4.943.973 5.022.373 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 1.168.402 1.198.729 979.689 1.198.729 

Αποζημιώσεις 1.790 - - - 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 424.973 684.522 352.718 684.522 

Σύνολο 7.553.573 6.905.623 6.276.380 6.905.623 
     

 
1/01/2021 

έως 
31/12/2021 

1/01/2020 
έως 

31/12/2020 

1/01/2021 
έως 

31/12/2021 

1/01/2020 
έως 

31/12/2020 

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 286 156 166 156 
    

  
  

  
    

  

Μέσος Όρος Απασχολούμενου προσωπικού ανά 
κατηγορία: 
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 Όμιλος Εταιρεία 

  
1/01/2021 

έως 
31/12/2021 

1/01/2020 
έως 

31/12/2020 

1/01/2021 
έως 

31/12/2021 

1/01/2020 
έως 

31/12/2020 

Διοικητικό & υπαλληλικό προσωπικό 110 139 84 139 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 176 17 82 17 

Σύνολο 286 156 166 156 

 
Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31/12/2021 και 
31/12/2020 ανήλθε σε 286 και 156 άτομα αντίστοιχα για τον Όμιλο και για την Εταιρεία σε 166 και 156 άτομα.  
 
 
16. Φόρος Εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος (έξοδο) αναλύεται ως εξής: 

     

 Όμιλος Εταιρεία 

Φόρος Εισοδήματος 
1/01/2021 

έως 
31/12/2021 

1/01/2020 έως 
31/12/2020 

1/01/2021 
έως 

31/12/2021 

1/01/2020 έως 
31/12/2020 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 2.100.102 1.554.883 1.086.381 1.554.883 

Φόρος που αναλογεί στο φορολογικό συντελεστή 22% 
(2020: 24%) 

462.022 373.172 239.004 373.172 

Συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών (172.358) - - - 

Προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής & φορολογικής 
βάσης 

59.939 53.542 59.939 53.542 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 352.577 376.247 332.121 376.247 

Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου 7.757 - - - 

Ποσό που φορολογήθηκε από προηγούμενες χρήσεις 
λόγω αναμόρφωσης 

(11.509) - (3.752) - 

Έξοδα διαφήμισης βάσει αρ.22 Ν.4172/2013 (135.154) (272.609) (135.154) (272.609) 

Φόρος διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών 
(αποθεματικών) 

84.615 - 84.615 - 

Φόρος Εισοδήματος Χρήσης (Έσοδο) / Έξοδο 647.889 521.352 576.772 521.352 

 
 
17. Διάθεση Κερδών 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα 
κέρδη χρήσεως της χρήσης 2021 ποσού €509.610 να μεταφερθούν στα αποτελέσματα εις νέον.  

 

 
18. Δεσμεύσεις 
 
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
 
Το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που αφορούν εκμισθώσεις κτιρίων και 
εκμισθώσεις αυτοκινήτων και που αναμένεται να δοθεί βάσει μη ακυρωτέων λειτουργικών μισθώσεων είναι 
συνολικού ποσού €566.925 για την Εταιρεία και €614.636 για τον Όμιλο. Τα ποσά αυτά αναλύονται σε κτίρια ποσό 
€298.256 για την Εταιρεία και για τον Όμιλο και σε αυτοκίνητα ποσό €268.669 για την Εταιρεία και €316.381 για 
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τον Όμιλο την 31.12.2021. Αντίστοιχα την 31.12.2020 το ποσό των μισθώσεων ανήλθε σε €827.509, το οποίο 
αναλύεται σε κτίρια ποσό €384.956 και σε αυτοκίνητα ποσό €442.552 αντίστοιχα. 
 
19. 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 καλής 
εκτέλεσης πελατών    

210.000   200.000 

Εγγυητικές επιστολές προς 
τρίτους (φορείς και 
προμηθευτές)    

102.233   162.233 

    312.233   362.233 

 
 
Η Εταιρεία είναι από το έτος 2012 μέλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Σύνδεσμος 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιημένου Ελαιόλαδου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Προβολής Ελαιόλαδου» και 
με τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ». 

Την 23/10/2015 υπεγράφη μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ η 
υπ’ αριθμ. ΕΓΤΕ 05 02 10 01 3801 475 σύμβαση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Ενεργειών Ενημέρωσης και 
Προώθησης Ευρωπαϊκών Ελαιόλαδων σε Τρίτες εκτός Ε.Ε χώρες και συγκεκριμένα στη Βόρεια Αμερική – Καναδά 
(ενιαία ζώνη), Αυστραλία, Αλβανία και Νορβηγία», με τον διακριτικό τίτλο “GREAT GEVOO”. Το Πρόγραμμα αυτό 
ήταν διετούς διάρκειας και έληξε την 23/10/2017.  

Με την υπ’ αρ. 857/126221/20.05.2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 
κοινοποιήθηκε στη ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ στις 12/07/2021, η ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ κλήθηκε να επιστρέψει στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
(Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), ως αχρεωστήτως 
καταβληθέν, το σύνολο των ποσών που της είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος 
Προώθησης ελαιόλαδου, ύψους €4.044.602,04 (€3.560.223,59  κεφάλαιο και €484.378,45 τόκους). Η απόφαση 
αυτή εξεδόθη α) κατόπιν γνωστοποίησης στην Ελληνική Δημοκρατία της υπ’ αρ. OC/2018/0016/Β5 Τελικής Έκθεσης 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια έρευνας που 
διενήργησε σε βάρος των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, κατά την οποία διαπιστώθηκαν παρατυπίες που πάντως 
δεν αφορούν ούτε και αναφέρονται στη συμμετοχή της Εταιρείας στο εν λόγω πρόγραμμα και β) βάσει της υπ’ αρ. 
πρωτ. 28467/11.5.2021 Εισηγητικής Έκθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Κατά της υπ’ αρ. 857/126221/20.05.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ασκήθηκε 
από τη ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ προσφυγή και αίτηση αναστολής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών, με τις οποίες η ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ αρνήθηκε την ύπαρξη παρατυπιών. Επί της τελευταίας εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. Ν563/7.12.2021 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ανέστειλε μερικώς 
και ως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής την εκτέλεση της ως άνω απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ποσό των €2.358.567,59, καθισταμένης άμεσα εκτελεστής της ως άνω 
απόφασης κατά το λοιπό καταλογισθέν ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενός χιλιάδων εξακοσίων πενήντα 
έξι (1.201.656) ευρώ και των τόκων που αντιστοιχεί στο τελευταίο αυτό ποσό. Παράλληλα, το Νοέμβριο 2021, ο 
Προϊστάμενος της Δ’ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αθηνών προχώρησε στην έκδοση κατά της ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ 
της ταμειακής βεβαίωσης υπ’ αρ. 6763/4.11.2021, καθώς και της ατομικής ειδοποίησης χρεών υπ’ αρ. 
3832/10.11.2021. Εν συνεχεία, η ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά 
του Ελληνικού Δημοσίου και κατά των ανωτέρω πράξεων, την ανακοπή υπ’ αρ. AK7259/2021 καθώς και την αίτηση 
αναστολής υπ’ αρ. AN699/2021. Επί της τελευταίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. 62/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογο διατακτικό με την υπ’ αρ. Ν563/2021 απόφασης.  
 
Δεδομένου ότι η ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ δεν έχει ίδιους πόρους, το Ελληνικό Δημόσιο ήταν πιθανό να επιδιώξει ανά πάσα 
στιγμή την είσπραξη του ως άνω άμεσα εκτελεστού ποσού των €1.201.656, πλέον προσαυξήσεων και τόκων, από 
τα μέλη της ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ, με την επίκληση διατάξεων για αντικειμενική ευθύνη τους και μόνο λόγω της 
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συμμετοχής τους σε αυτή. Υπό αυτά τα δεδομένα, δυνάμει της από 2 Ιουνίου 2022 σύμβασης δανείου μεταξύ της 
Εταιρείας και της ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ, χορηγήθηκε στην τελευταία χρηματική διευκόλυνση συνολικού ύψους 
€251.015,89, για την αποπληρωμή μέρους των άμεσα εκτελεστών οφειλών της ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ προς το Ελληνικό 
Δημόσιο και για συναφή δικαστικά έξοδα. Αντίστοιχες χρηματικές διευκολύνσεις χορηγήθηκαν και από άλλες 
ενδιαφερόμενες εταιρείες. Εν συνεχεία, η ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των άμεσα 
εκτελεστών οφειλών (συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων), ύψους €1.330.995,90 κατά το χρόνο της 
καταβολής. 
Στις 24 Ιουνίου 2022 και αφού η Εταιρεία είχε κινηθεί δικαστικά κατά της PZ Cussons Plc με διαιτητική αγωγή 
σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, το Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε 
διαιτητική απόφαση και υποχρέωσε την PZ Cussons Plc, μεταξύ άλλων, εφόσον η Εταιρεία ικανοποιήσει, αμέσως ή 
αμέσως, την υποχρέωση της ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με την «Απαίτηση ΣΕΒΙΤΕΛ 
ΑΜΚΕΠΕ» και τεθούν υπόψη της PZC εύλογες αποδείξεις περί αυτής της ικανοποίησης, να καταβάλει εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών στη ΜΙΝΕΡΒΑ το Επιπρόσθετο Πληρωτέο Ποσό (έως του ανώτατου ποσού των €570.000), σε 
πλήρη εξόφληση των Αξιώσεων και Ανταξιώσεων. 
Σε εκτέλεση της ως άνω διάταξης της διαιτητικής απόφασης η PZC κατέβαλε στην Εταιρεία το ποσό των €224.658. 
 
Τον Ιούλιο του 2022, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τις Φορολογικές Αρχές των οικονομικών χρήσεων από 
01/06/2015 έως 31/05/2018. Το ποσό των πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων ανέρχεται σε €346.824,48 και 
δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Αναφορικά με την Εταιρεία οι χρήσεις από 01/06/2018 έως και 31/12/2020 έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο 
τακτικό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και άρθρο 65Α ν.4174/13 και εκδόθηκαν σχετικά 
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης, από τον τακτικό ελεγκτή της χρήσης 
2021 δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν εκτιμάται ότι δεν θα ασκήσουν ουσιώδη 
επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρείες ανέλεγκτες παραμένουν 
οι χρήσεις 2016 έως και 2020. Για τη χρήση του 2021, οι θυγατρικές εταιρείες έχουν υπαχθεί στον έλεγχο 
φορολογικής συμμόρφωσης από τον τακτικό ελεγκτή τους, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 
ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν εκτιμάται 
ότι δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις 
αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις 
για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 
διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την διοίκηση της Εταιρείας ότι τα 
αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν 
θα έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση 
ΣτΕ 2932/2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί όλοι οι νόμοι με τους οποίους δόθηκαν παρατάσεις στις αρχικές ή εκ 
παρατάσεως προθεσμίες παραγραφής. Με βάση την παραπάνω απόφαση στις 31/12/2021 θεωρείται ότι έχει 
παραγραφεί το σύνολο των ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι και τη χρήση 2016.  

* Σημειώνεται ότι ο φορολογικός συντελεστής για τη χρήση 2020 ήταν 24%, ενώ τον Μάιο του 2021 μειώθηκε 
περαιτέρω σε 22%. 

20. Συνδεδεμένα μέρη 
 
Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι οι θυγατρικές της και λοιπά συνδεδεμένα μέρη. 
 
Παρατίθενται παρακάτω οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη: 
 

Αγορές    

 1/01/2021 έως 
31/12/2021 

1/01/2020 έως 
31/12/2020 

Θυγατρικές εταιρείες 3.540.542 - 
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Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.030.417 415.877 

Σύνολο 5.570.959 415.877 

 
Οι αγορές από τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν αγορές ετοίμων προϊόντων ντομάτας, μουστάρδας και 
μαγιονέζας. 
 

Πωλήσεις   

 1/01/2021 έως 
31/12/2021 

1/01/2020 έως 
31/12/2020 

Θυγατρικές εταιρείες 254.406 - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.962 - 

Σύνολο 260.638 - 

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

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  

 31/12/2021 31/12/2020 

Θυγατρικές εταιρείες (764.839) - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη (1.219.162) (477.586) 

Σύνολο (1.984.001) (477.586) 

 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  

 31/12/2021 31/12/2020 

Θυγατρικές εταιρείες 1.809.541 - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6.737 - 

Σύνολο 1.816.278 - 

 
 
Δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς μέλη της Διοίκησης κατά τις ημερομηνίες 
Ισολογισμού. 
 
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 617.909 538.070 

      

Σύνολο 617.909 538.070 

 
Πέραν των μισθών που καταβλήθηκαν στα μέλη της Διοίκησης που απορρέουν από τη σχέση εξαρτημένης εργασίας 
τους ως μισθοί, δεν καταβλήθηκε καμία άλλη αμοιβή. 
 
 
 
21. Αμοιβές ελεγκτικού γραφείου 
 
Κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31.12.2021 και 31.12.2020 οι νόμιμοι ελεγκτές χρέωσαν τις εξής 
συνολικές αμοιβές: 
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 Όμιλος Εταιρεία 

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

Αμοιβές για έλεγχο ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

70.000  40.000 40.000 40.000 

Αμοιβές για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης  48.000  28.000 28.000 28.000 

  118.000  68.000 68.000 68.000 

 
 
22. Μεταβολές αλλαγής 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. 

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 οικονομικές 
καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την 
ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

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

Η επίδραση στα κονδύλια της Εταιρείας αποτελέσματα εις νέο, πρόβλεψης για παροχές σε εργαζομένους και 
λειτουργικά έξοδα 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: 
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Εταιρεία 
Απόσπασμα Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)  

  Δημοσιευμένα   Επαναδιατυπωμένα 

  1/1-31/12/2019 
Μεταβολή 
Λογιστικής 

Πολιτικής 

 1/1-31/12/2019 

Καθαρή θέση      

Αποτελέσματα εις νέο  13.397.970 257.333  13.655.303 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  44.293.826 257.333  44.551.159 

Προβλέψεις      

Προβλέψεις για παροχές 
σε εργαζομένους 

 497.952 (257.333)  240.619 

 

 
Απόσπασμα Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 
 

  Δημοσιευμένα   Επαναδιατυπωμένα 

  1/1-31/12/2020 
Μεταβολή 
Λογιστικής 

Πολιτικής 

 1/1-31/12/2020 

Καθαρή θέση      

Αποτελέσματα εις νέο  (3.933.492) 186.699  (3.746.793) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  27.045.864 186.699  27.232.563 

Προβλέψεις      

Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους 

 469.786 (186.699)  283.087 

 
 

Απόσπασμα Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 
 

  1/1-31/12/2020 
Μεταβολής 
Λογιστικής 

Πολιτικής 

 1/1-31/12/2020 

Έξοδα διοίκησης  3.274.658 70.634  3.345.292 

Κέρδη προ φόρων και τόκων  2.779.120 (70.634)  2.708.486 

Κέρδη προ φόρων  1.625.517 (70.634)  1.554.883 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  1.104.165 (70.634)  1.033.531 

 
 
23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 
 

1) Οι επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουάριου 2022 αλλάζει τα δεδομένα 
διεθνώς. Φέρνει τον ανεπτυγμένο κόσμο αντιμέτωπο με την μεγαλύτερη πρόκληση μετά το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου. Οι συνέπειες της σύγκρουσης είναι απρόβλεπτες όχι μόνο για την παγκόσμια και την 
ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και για την γεωπολιτική σταθερότητα, την ασφάλεια, την ειρήνη και την 
συνεργασία διεθνώς. Το μέγεθος και η διάρκεια των επιπτώσεων εξαρτώνται από την εξέλιξη του 
πολέμου και τον τρόπο αντίδρασης της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. 
 



ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.                  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                        31 Δεκεμβρίου 2021  

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                    (Όλα τα ποσά σε €) 

 

 

 

 

 
37

 

    

Η διάρκεια των διαταράξεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας, των πρώτων υλών που συμπαρασύρουν τις 
τιμές μιας σειράς άλλων βοηθητικών υλών, το κόστος μεταφορών και γενικά όλων των τροφίμων μέσα 
από την συνολική ενεργό ζήτηση πρόκειται να διαταραχθούν σημαντικά εάν συνεχιστεί η υπάρχουσα 
κατάσταση καθώς είναι πια πραγματικότητα, ότι η επιδείνωση του κλίματος εμπιστοσύνης και 
αναταραχής των χρηματοπιστωτικών αγορών αλλά και η αρνητική επίδραση του πληθωρισμού στο 
πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών περιορίζει την καταναλωτική δαπάνη. 
 
Μέσα σε αυτό το κλίμα η Εταιρεία βλέπει ότι η αύξηση του κόστους παραγωγής και η μικρότερη 
κατανάλωση θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα για την τρέχουσα χρονιά σε σχέση με τα αρχικά της πλανά 
αλλά καθημερινά μετράει ευκαιρίες και παίρνει μέτρα ούτως ώστε να θωρακιστεί χρησιμοποιώντας τα 
δυνατά της Brand, την γνώση αλλά και την εμπειρία των 120 χρόνων της.  
  
Την παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι δυνατή κάθε άλλη ακριβής πρόβλεψη για τις τυχόν έμμεσες 
επιπτώσεις και εάν έπρεπε να προσδιοριστούν δεν θα ήταν αξιόπιστες. 
 

2) Στις 15/09/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 
3049238, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και «ULBCS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ». Η συγχώνευση με απορρόφηση θα γίνει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 
4601/2019, Ν. 4548/2018 και του Ν. 2166/1993.  

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

 Αθήνα, 30/09/2022 
     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.          Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


