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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  
την 31 Δεκεμβρίου 2021 

  
    

 
 Σημείωση 31/12/2021 31/12/2020 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   

 
Ενσώματα πάγια   

 

Ακίνητα 3 626.953 
 

0 
 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 3 631.657 0 
Λοιπός εξοπλισμός 3 335.796 0 
Άυλα πάγια στοιχεία   

 

Λοιπά άυλα 4 170 
 

0 
 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
υπό κατασκευή 

3  157.287 
0 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  1.751.862 0 

Κυκλοφορούν ενεργητικό   
 

Αποθέματα   
 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  3.783.657 
 

0 
 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  1.116.512 0 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές   

 

Εμπορικές απαιτήσεις 6 688.711 
 

0 
 

Λοιπές απαιτήσεις  939.154 3.364 
Προπληρωμένα έξοδα  2.181 0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  291.681 25.016 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  6.821.896 28.379 

Σύνολο ενεργητικού  8.573.758 28.379 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
 

Καθαρή θέση   
 

Καταβλημένα κεφάλαια   
 

Μετοχικό κεφάλαιο 7 1.247.500 
 

60.000 
 

Αποτελέσματα εις νέον 9 (610.457) (37.103) 
Διαφορές εύλογης αξίας ενσωμάτων παγίων 8 1.667.356 0 
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 415.833 0 
Αφορολόγητα αποθεματικά 8 2.703.913 0 

Σύνολο καθαρής θέσης  5.424.146 22.897 

Προβλέψεις   
 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  87.900 
 

0 
 

Σύνολο προβλέψεων  87.900 0 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
 

Εμπορικές υποχρεώσεις  863.473 
 

3.482 
 

Φόρος εισοδήματος.  71.117 0 
Λοιποί φόροι τέλη  14.664 1.000 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  44.012 0 
Λοιπές υποχρεώσεις  1.840.086 1.000 
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα  228.360 0 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  3.061.713 5.482 

Σύνολο υποχρεώσεων  3.061.713 5.482 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων  

 8.573.758 28.379 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Κατάσταση αποτελεσμάτων για την περίοδο 1.7.2021 - 
31.12.2021 

   

 Σημείωση 
1.7.2021 - 

31.12.2021 
1.1.2020-

31.12.2020 

Πωλήσεις 10 3.407.075 0 

Κόστος πωληθέντων 11 -2.861.094 0 

Μικτό κέρδος/(ζημιά)  545.982 0 

Λοιπά συνήθη έσοδα  674.449 0 
  1.220.430 0 

Έξοδα διάθεσης 11 -97.409 0 

Έξοδα διοίκησης 11 -808.271 0 

Λοιπά έξοδα και ζημίες  0 -4.152 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   18.440 0 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα   -18.342 0 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  314.848 -4.152 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  11 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -2.191 0 

Αποτέλεσμα προ φόρων  312.668 -4.152 

Φόρος εισοδήματος 13 -71.117 0 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  241.551 -4.152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 

  Κεφάλαιο 
Aποθεματικά 

νόμων & 
καταστατικού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά  

Διαφορές 
εύλογης 

αξίας 
ενσωμάτων 

παγίων 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

        

Υπόλοιπο 01.01.2020  60.000 - - - -32.951 27.049 

Αποτελέσματα 
περιόδου Kέρδος / 
(Zημιά) 

 - - - - -4.152 -4.152 

Υπόλοιπο 31.12.2020  60.000 0,00 0,00 0,00 -37.103 22.897 
        

Υπόλοιπο 01.01.2021  60.000 0 0 0 -37.103 22.897 

Απορρόφηση κλάδου 
διασπώμενης εταιρείας  
 01.07.2021 

 1.187.500 415.833 2.703.913 1.667.356 -814.905 5.159.697 

Αποτελέσματα 
περιόδου Kέρδος / 
(Zημιά)  
περιόδου 01.07.2021 
έως 31.12.2021 

 0 0 0 0 241.551 241.551 

Υπόλοιπο 31.12.2021  1.247.500 415.833 2.703.913 1.667.356 -610.457 5.424.146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία ULBCS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» (ή η «Εταιρεία») 
με διακριτικό τίτλο «ULBCS Logistics Consulting Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ελλάδα στις 13.04.2010 και σήμερα εδρεύει 
στην οδό Τατοΐου 165 & Οδυσσέως, Τ.Κ. 144 52, στη Μεταμόρφωση.  
 
Η κυριότερη δραστηριότητα της είναι η βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία, μετασκευή ή συσκευασία παντός 
είδους τυποποιημένων ή μη τροφίμων, παγωτών, κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και ροφημάτων, παντός είδους 
χημικών προϊόντων, απορρυπαντικών, λευκαντικών, καλλυντικών, κοσμητικών, αρωμάτων, χαρτικών και εν γένει 
παντός αγροτικού ή βιομηχανικού προϊόντος καθώς και η διάθεση των ως άνω προϊόντων. 
 
Η Εταιρεία 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 009403001000 και ταξινομείται στην 
κατηγορία της πολύ μικρής οντότητας σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014.  
 
Η Εταιρεία τη χρήση που έληξε στις 31.12.2021 ελεγχόταν κατά 100,00% από την εταιρεία, ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ με έδρα την Ελλάδα.  
 
Δυνάμει της από 31.12.2020 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε την έναρξη της 
διαδικασίας κοινής διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «UNILIVER-KNORR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (η «Διασπώμενη»), δια της απορροφήσεως 
αυτής από την Εταιρεία μας «Πρώτη Επωφελούμενη» και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LIPOMA 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» («Δεύτερη Επωφελούμενη») 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ.2, 58-73 και 83-88 του Νόμου 4601/2019 περί εταιρικών 
μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 1-5 Νόμου 2166/1993, ως ισχύουν. 
 
Η διάσπαση πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση της Διασπώμενης από τις Επωφελούμενες, με βάση τα οικονομικά 
στοιχεία της Διασπώμενης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον από 31.12.2020 Ισολογισμό Μετασχηματισμού αυτής 
και το από 31.12.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης. Για την ολοκλήρωση της Διάσπασης 
απαιτήθηκε η έγκριση της Διασπώμενης και των Επωφελούμενων, η οποία λήφθηκε όπως ορίζεται στο νόμο και το 
Καταστατικό τους. 
 
Η Διασπώμενη μεταβίβασε το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στις Επωφελούμενες, με βάση 
την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, όπως η περιουσία 
αυτή κατανεμήθηκε σε σχέση με τους δύο εισφερόμενους κλάδους σε δύο τμήματα, κατόπιν και βάση της έκθεσης 
διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 2166/ 1993, ως ισχύει, η οποία διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές 
Α.Ε.» που εδρεύει επί της οδού Στρατηγού Τόμπρα, αρ.3, 15342, Αγία Παρασκευή Αττικής, και η οποία διορίστηκε 
προς το σκοπό αυτό δυνάμει του από 31.12.2020 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης, και 
όπως αυτή (ήτοι η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι το πέρας της διαδικασίας Διάσπασης. Η κάθε Επωφελούμενη 
κατέστη αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της 
Διασπώμενης, κατά το μέρος που σχετίζεται με τον κάθε εισφερόμενο κλάδο και αφορά στα μεταβιβαζόμενα σε 
έκαστη εκ των Επωφελούμενων περιουσιακά στοιχεία. 
Στα πλαίσια της Κοινής Διάσπασης, η Εταιρεία απορρόφησε τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας τοματικών 
προϊόντων της Διασπώμενης Unilever Knorr ΑΒΕΕ, που αφορά στο εργοστάσιο της Γαστούνης, αναπτύσσοντας και 
επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο τις δραστηριότητές της στην κατηγορία αυτή των τροφίμων. 
 
Στο πλαίσιο της Διάσπασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 25.05.2021 απόφασή του, ενέκρινε 
το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 59 και του Ν. 4601/2019 και το οποίο, 
αφού υπεγράφη την 25.05.2021 απόφασή του, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, το οποίο συντάχθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 59 και του Ν. 4601/2019, και το οποίο, αφού υπεγράφη την 25.05.2021 από τα 
εξουσιοδοτηθέντα προς το σκοπό αυτό πρόσωπα, καταχωρήθηκε την 26.05.2021 από την Εταιρεία στο Γενικό 
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Εμπορικό Μητρώο «Γ.Ε.ΜΗ.» με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2552777 και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του 
Γ.Ε.ΜΗ. την 27.05.2021 με αρ.πρωτ. 2380461. 
 
Η ολοκλήρωση της Διάσπασης και αντίστοιχα της απορρόφησης του εν λόγω κλάδου από την Εταιρεία 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2021. 
 
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 ακόμα έτος πανδημίας, κοινωνικών δοκιμασίων, οικονομικών προσκλήσεων, μεγάλων δυσκολίων 
αλλά και μεγάλων προκλήσεων . 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.  
 
Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2021 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση του κλάδου παραγωγής και 
εμπορίας τοματικών προϊόντων της Διασπώμενης Unilever Knorr ΑΒΕΕ, που αφορά στο εργοστάσιο της Γαστούνης, 
αναπτύσσοντας και επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο τις δραστηριότητές της Εταιρείας στην κατηγορία των 
τροφίμων. 
 

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), βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων, 
μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπό εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον 

http://www.minerva.com.gr/
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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                                   15 - 35 έτη 
▪ Λοιπός εξοπλισμός                                                   5 - 25 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). 

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 
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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. 

2.6. 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.  

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 κτήσης το οποίο προσδιορίζεται με τη μέθοδο του πρότυπου 
κόστους. 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. 

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

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 
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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 

 
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. 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. 
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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. 

 

2.14. 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.  

2.15. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 
Σύμφωνα με τα ΕΛΠ οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων 

σε αυτή, διαχωρίζονται σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών (defined contribution) και σε προγράμματα 

καθορισμένων παροχών (defined benefit). 

Βάσει του εργατικού δικαίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης 

το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια της υπηρεσίας και τον τρόπο 

αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία, δε 

δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού 

που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται τελικά 

από την Εταιρεία καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία των εργαζομένων και η αμοιβή τους. Οι 

υποχρεώσεις της Εταιρείας εντάσσονται στα προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Για τα προγράμματα που κατατάσσονται στην κατηγορία των καθορισμένων παροχών τα ΕΛΠ έχουν θεσπίσει 

ορισμένες απαιτήσεις σε σχέση με την αποτίμηση της υπάρχουσας υποχρέωσης καθώς επίσης και τις αρχές και τις 

αναλογιστικές υποθέσεις που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκτίμηση της υποχρέωσης που απορρέει από 

αυτά τα προγράμματα. Η υποχρέωση που καταχωρείται βασίζεται στη μέθοδο της προβλεπόμενης μονάδας 

πίστωσης (projected unit credit method), η οποία υπολογίζει την παρούσα αξία της δεδουλευμένης υποχρέωσης. 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης. 
 
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.  
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2.16. 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 τοματικών προϊόντων. 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. 

2.17. 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. 

2.18. 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. 
 
 

2.19. Συγκριτικά στοιχεία 

 
 Η ολοκλήρωση της Διάσπασης και αντίστοιχα της απορρόφησης του κλάδου των τοματικών προϊόντων από την 
Εταιρεία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2021, συνεπώς  στην κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο 1.7.2021 έως 31.12.2021. 
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3.  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
  

       

 Γη Ιδιόκτητα Κτίρια-
τεχνικά έργα 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτελεση 

Σύνολο 

Κόστος       

1/1/2020 - - - - - - 

31/12/2020 - - - - - - 

       

1/1/2021 - - - - - - 

Απορρόφηση κλάδου 
διασπώμενης εταιρείας 
01.07.2021 

350.000 4.538.961 7.856.408 954.876 - 13.700.245 

Προσθήκες - - 27.745 242.988 157.287 428.020 

31/12/2021 350.000 4.538.961 7.884.153 1.197.864 157.287 14.128.265 

       

       

       

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

1/1/2020 - - - - - - 

31/12/2020 - - - - - - 

       

1/1/2021 - - - - - - 

Απορρόφηση κλάδου 
διασπώμενης εταιρείας 
01.07.2021 

- (4.243.668) (7.093.947) (842.692) - (12.180.307) 

Αποσβέσεις χρήσης - (18.341) (158.549) (19.376) - (196.266) 

31/12/2021 - (4.262.008) (7.252.496) (862.069) - (12.376.573) 

       

       

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 2020 

- - - - - - 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 2021 

350.000 276.953 631.657 335.796 157.287 1.751.692 
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4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
 

  

 Λογισμικά 
Προγράμματα  

Σύνολο 

   

1/1/2020 0 0 

31/12/2020 0 0 
   

1/1/2021 0 0 

Απορρόφηση κλάδου διασπώμενης 
εταιρείας 01.07.2021 

600.628 600.628 

31/12/2021 600.628 600.628 
   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

1/1/2020 0 0 

31/12/2020 0 0 
   

1/1/2021 0 0 

Απορρόφηση κλάδου διασπώμενης 
εταιρείας 01.07.2021 

-596.710 -596.710 

Αποσβέσεις χρήσης -3.748 -3.748 

31/12/2021 -600.458 -600.458 
   

Αναπόσβεστη αξία στις 31/12/2020 0 0 

Αναπόσβεστη αξία στις 31/12/2021 170 170 

  
 

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

 31/12/2021 31/12/2020 

Πελάτες 648.399 0 

Επιταγές εισπρακτέες 40.312 0 

   

Σύνολο 688.711 0 

   

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης 0 0 
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Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 688.711 0 

 
Η εύλογη αξία των εμπορικών απαιτήσεων είναι περίπου ίση με τη λογιστική αξία τους. 
 
7. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

  
Αριθμός 
μετοχών 

Κοινές 
μετοχές 

Σύνολο 

        

1/1/2020 6.000 60.000 60.000 

31/12/2020 6.000 60.000 60.000 

        

1/1/2021 6.000 60.000 60.000 

Απορρόφηση 
κλάδου 

διασπώμενης 
εταιρείας 

01.07.2021 

118.750 1.187.500 1.187.500 

31/12/2021 124.750 1.247.500 1.247.500 

        

Ονοματική 
αξία 

  
    

31/12/2020 10     

31/12/2021 10     

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανέρχεται στο ποσό των €1.247.500 διαιρούμενο 
σε 124.750 μετοχές ονομαστικής αξίας € 10 έκαστη την 31.12.2021.  
 
 
 
 
 
8. Αποθεματικά 
 
 
 
 
 

Αποθεματικό 
 

 Τακτικό 
αποθεματικό 

Διαφορές από 
Αναπροσαρμογή 
Αξίας  

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 
ειδικών 
διατάξεων 
νόμων 

Σύνολο 

     

1/1/2020 - - - - 

31/12/2020 - - - - 
     

1/1/2021 - - - - 
Απορρόφηση 
κλάδου 
διασπώμενης 
εταιρείας 
01.07.2021 

415.833 1.667.356 2.703.913 4.787.102 

31/12/2021 415.833 1.667.356 2.703.913 4.787.102 
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Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 
και 45) 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, έχει φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου , δεν προέβη στο σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.  

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 € 610.457 (2020: ζημία €37.103).  
 
 
10. Κύκλος εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

    
1/7/2021 έως 

31/12/2021 
1/1/2020 έως 

31/12/2020 

Πωλήσεις βιομηχανικής δραστηριότητας   

Εσωτερικού   2.776.273 0 

Εξωτερικού   630.802 0 

 Σύνολο   3.407.075 0 

   
  

    

 
 
11. Έξοδα ανά κατηγορία 
 

   1/7/2021 έως 
31/12/2020 

  
1/1/2020 έως 

31/12/2020 

 Παροχές σε εργαζομένους   743.313  0 

 Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο κόστος 
πωληθέντων 

 1.213.087  0 

 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων   84.887  0 

 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  36.800  0 

 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ύδρευσης  1.093.093  0 

 Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων  51.368  0 

 Επισκευές και συντηρήσεις  320.213  0 

 Έξοδα μεταφοράς και ταξιδιών  36.829  0 
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 Λοιπά  187.183  0 

 Σύνολο κόστους πωληθέντων, εξόδων διοίκησης και 
διάθεσης 

 3.766.774   0  

      

 

 
 
 
 

    

      

 Κατανομή ανά λειτουργία     

      

   1/7/2021 έως 
31/12/2021 

  
1/1/2020 έως 

31/12/2020 

 Κόστος πωληθέντων  2.861.094  0 

 Έξοδα διάθεσης  97.409  0 

 Έξοδα διοίκησης  808.271  0 

 Σύνολο  3.766.744   0 

   

 
 
 
  

  

 
 
12. Παροχές σε εργαζομένους 
 
Οι δαπάνες για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής: 
 
 

Παροχές σε εργαζομένους   

 1/7/2021 έως 
31/12/2021 

1/1/2020 έως 
31/12/2020 

Μισθοί και ημερομίσθια 621.192 - 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 97.049 - 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 25.072 - 

Σύνολο 743.313 - 
   

 1/1/2021 έως 
31/12/2021 

1/1/2020 έως 
31/12/2020 

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 95 - 
  

  
 
 
 
 
  

    

 
 
Μέσος Όρος Απασχολούμενου προσωπικού ανά κατηγορία: 
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1/7/2021 έως 

31/12/2021 
1/1/2020 έως 

31/12/2020 

Διοικητικό & υπαλληλικό προσωπικό 14 - 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 81 - 

Σύνολο 95 - 

 
Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2021 και 
31.12.2020 ανήλθε σε 95 και 0 άτομα αντίστοιχα. 
 
13. Φόρος Εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος (έξοδο) αναλύεται ως εξής: 
 

Φόρος Εισοδήματος   

 1/7/2021 έως 
31/12/2021 

1/1/2020 έως 
31/12/2020 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 312.668 (4.152) 
   

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 26.820 - 

Μεταφερόμενες ζημιές (16.228) - 

Σύνολο φορολογητέων κερδών 323.260   

Φόρος Εισοδήματος Χρήσης (Έσοδο) / Έξοδο (22%) 71.117 - 

 
 
 
 
14. Διάθεση Κερδών 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα κέρδη χρήσεως 
της χρήσης 2021 ποσού €241.551 να μεταφερθούν στα αποτελέσματα εις νέον.  

 
15. Δεσμεύσεις 
 
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 €49.612 το οποίο αναλύεται σε κτίρια ποσό 
€3.600 και αυτοκίνητα/μηχανήματα σε ποσό €46.012 την 31.12.2021, ενώ αντίστοιχα την 31.12.2020 συνολικού 
ποσού €0. 
 
 
16. Συνδεδεμένα μέρη 
 
Τα συνδεδεμένα μέρη είναι λοιπά συνδεδεμένα μέρη. Όσον αφορά τα συγκριτικά νούμερα, τα ποσά που 
εμφανίζονται αφορούν την πρώην μητρική εταιρεία της Εταιρείας. 
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

Αγορές υπηρεσιών   

 1/7/2021 έως 
31/12/2021 

1/1/2020 έως 
31/12/2020 

Μητρική  600 - 

Σύνολο 600 - 
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Πωλήσεις αγαθών   

 1/7/2021 έως 
31/12/2021 

1/1/2020 έως 
31/12/2020 

Μητρική  2.579.475 - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 15.726 - 

Σύνολο 2.595.201 - 

  
 

 
Έσοδα από ενοίκια 

  

 1/7/2021 έως 
31/12/2021 

1/1/2020 έως 
31/12/2020 

Μητρική  6.000 - 

Σύνολο 6.000 - 

 
 
 
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 

Μητρική  (1.809.541) - 

Σύνολο (1.809.541) - 

 
 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   

 31/12/2021 31/12/2020 

Μητρική  - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 76.438 - 

Σύνολο 76.438 - 

 
 
 
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 
01/07/202 έως 

31/12/2021 
01/01/2020 έως 

31/12/2020 

      

Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές μελών ΔΣ 38.436 - 

      

Σύνολο 38.436 - 

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

 
1) 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.  
 

2) Οι επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην  Ουκρανία αλλάζει τα δεδομένα διεθνώς . Η  Ευρώπη  κυρίως  
είναι αντιμέτωπη με  μια από τις μεγαλύτερες  προκλήσεις  των τελευταίων  χρόνων.    
Εκτός της ανθρωπιστικής κρίσης που καλείται να διαχειριστεί , την γεωπολιτική σταθερότητα και 
ασφάλεια  έχει να αντιμετωπίσει και τις έντονες πληθωριστικές τάσεις μέσω εντόνων  αυξήσεων στις 
τιμές της ενέργειας ,των βιομηχανικών μετάλλων και των βασικών καταναλωτικών αγαθών.  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 Διοίκηση της Εταιρείας 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. 

 
 
 

 Αθήνα, 30.09.2022 
     
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                          ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

 
 

Χρυσάνθη Μπόνου                         Ανδρέας Τσαπικούνης 
           Α.Ε. 511321                                                                                                                ΑΙ 771479 

 
 

 
             

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

 
 
 

Ουρανία Γ. Τσάκα 
 
                                                                                                 Ρ 654055 
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