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Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
της «ISOMAT ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ» επί των 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2021 
(1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2021) 

 

Κύριοι και κυρίες μέτοχοι, 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στην εταιρική χρήση του 2021 (01.01.2021 – 

31.12.2021). Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 

150 & 153 του Νόμου 4548/2018. 

 

H “ISOMAT ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ” (εφεξής «Εταιρία») 

καταρτίζει για πρώτη φορά εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και τους κανόνες ενοποίησης των οικονομικών 

στοιχείων της μητρικής και των θυγατρικών της Εταιριών. 

 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την χρηματοοικονομική κατάσταση 

της Εταιρίας και των ενοποιούμενων θυγατρικών της (εφεξής «Όμιλος» ή «ISOMAT»). Η έκθεση αυτή 

αφορά τα ενοποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου που ενοποιούνται με ιδιαίτερη αναφορά 

στα επιμέρους στοιχεία των επιχειρήσεων, όπου είναι αναγκαίο για πληρέστερη πληροφόρηση. 

 

Στον Όμιλο και κατά επέκταση στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται 

εκτός της Εταιρίας και οι εξής θυγατρικές Εταιρίες: 

 

Επωνυμία Θυγατρικών Εταιριών Χώρα – Έδρα % Συμμετοχής 

Isomat Romania SRL Ρουμανία – Βουκουρέστι 100% 

Isomat International EOOD Βουλγαρία – Σόφια 100% 

Isomat D.O.O. Σερβία – Βελιγράδι 100% 

Isomat CEE D.O.O. Σλοβενία – Μάριμπορ 100% 

Isomat Deutschland GmbH Γερμανία – Φορστ 100% 

OOO Isomat Ρωσία – Μόσχα 100% 

Isomat Yapi Kimya Sallari Ticaret Limitid Sirketi Τουρκία – Κωνσταντινούπολη 100% 
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Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

Α1. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου 

Η ISOMAT είναι μία ελληνική παραγωγική εταιρία με πολυεθνικό χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1980 και σήμερα 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες δομικών υλικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Η εταιρία παράγει και διαθέτει πάνω από 350 προϊόντα προηγμένης γερμανικής τεχνολογίας σε προσιτές 

όμως τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή. Συγκεκριμένα παράγει και διαθέτει τις εξής 7 κατηγορίες 

προϊόντων: 

1. Στεγανωτικά Υλικά 

2. Χρώματα & Σοβάδες 

3. Κόλλες & Αρμόστοκοι 

4. Επισκευαστικά Υλικά  

5. Βελτιωτικά Πρόσμικτα 

6. Επιστρώσεις Δαπέδων 

7. Εξωτερική Θερμομόνωση 

 

Α2. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 

Όλα τα προϊόντα αναπτύσσονται στα χημεία 

Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρίας με στόχο την 

καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη δυνατή τιμή. To 

τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης αναπτύσσει κάθε χρόνο 

νέα προϊόντα, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, 

αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων του κλάδου. 

Η ISOMAT εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες 

από 60 χώρες. Οι θυγατρικές της στη Σερβία και 

Ρουμανία λειτουργούν ως παραγωγικές μονάδες, στο 

Βελιγράδι και το Βουκουρέστι αντίστοιχα. 

Όραμα της ISOMAT είναι να γίνει ο κορυφαίος σε 

διεθνές επίπεδο συνεργάτης αξιόπιστων, 

καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων στον 

κατασκευαστικό κλάδο, σε ένα κόσπμο με 

προτεραιότητα την βιωσιμότητα.  

Αποστολή της ISOMAT είναι να αναπτύσσει, παράγει, προωθεί και υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα δομικών 

χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας για τον κατασκευαστικό 

τομέα, σε επιλεγμένες περιοχές, μέσω του δικτύου θυγατρικών εταιριών της και των τοπικών 

αντιπροσώπων της.  
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Η ISOMAT απασχολούσε την 31.12.2021 519 άτομα σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θέλουμε τα προϊόντα 

μας να φτάνουν σε όλο και περισσότερες αγορές, γι’ αυτό εντείνουμε συνεχώς τις προσπάθειες για 

εξωστρέφεια. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι υπεύθυνοι εξαγωγικών πωλήσεων είναι αφιερωμένοι στην 

υποστήριξη των πελατών μας στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους τεχνογνωσία όσον αφορά τις ιδιότητες 

και τη σωστή εφαρμογή των προϊόντων μας καθώς και πλούσιο προωθητικό υλικό που θα τους 

διευκολύνει στην πώληση. Σήμερα δραστηριοποιούμαστε σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον 

κόσμο, είτε μέσω της δημιουργίας θυγατρικών εταιριών είτε μέσω τοπικών διανομέων.  

 

Α3. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Δ.Σ. Τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης με διάκριση σε τμήμα 

πωλήσεων, παραγωγής, οικονομικής διαχείρισης. 

 

Η διοίκηση της Εταιρίας έχει θέσει ξεκάθαρους στόχους και δίνει προτεραιότητα στα θέματα που αφορούν 

την  ασφάλεια του προσωπικού και την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.  

 

Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 

 

Όπως προκύπτει από τα αριθμητικά δεδομένα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2021, ο 

κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε 88.173.513,73 €. 

Το μικτό αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης ανέρχεται σε 36.477.684,59 €.  

Ο Όμιλος προσπαθεί να προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε φάση,  αγοράς - παροχής των υπηρεσιών 

μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του τελικού προϊόντος στους πελάτες του.  

Τα κέρδη προ φόρων και το EBITDA διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο σε 8.474.878,15 € και 12.005.162,01  

€ αντίστοιχα.  

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία το 2021 ανήλθαν σε 43.658.703,61 €, καθώς επίσης τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 705.508,20 €. Τα δικαιώματα χρήσης ανήλθαν σε 2.560.279,90 €. 

Οι επενδύσεις του 2021 σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, ανά κατηγορία αναλύονται ως εξής: 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 

πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων Ομίλου 

Γήπεδα Κτίρια 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Προσθήκες περιόδου 426.187,91 1.062.708,30 758.868,64 2.247.764,85 

Μεταφορές περιόδου 71.428,12 391.792,03 
 

463.220,15 
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Η μεταφορές περιόδου αφορούν πάγια τα οποία μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό «Προκαταβολές και 

μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή».  

Τα Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 48.314.970,39€. 

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες: 

 

Α) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας: 

   2021   2020  

1) Μικτά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως = 

 

36.477.684,59 
41,37% 

  

33.464.677,99 
44,85% 

 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)  

 

88.173.513,73  74.619.729,75 

2) Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 

προ φόρων = 

 

 8.474.878,15 
9,61% 

  

 8.348.509,72 
11,19% 

 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)   88.173.513,73  74.619.729,75 

3) Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 

προ φόρων = 

 

8.474.878,15 14,23%  

 

 8.348.509,72 18,16% 

 Ίδια Κεφάλαια  59.538.092,90  45.949.977,14 

        

 

 

Β) Οικονομικής διαρθρώσεως: 

   2021 
  

2020 
 

4) Σύνολο υποχρεώσεων = 35.803.602,28 
37,55% 

 28.914.111,40 
34,79% 

 Σύνολο Ενεργητικού  95.341.695,18  83.110.845,82 

        

5) Κυκλοφορούν Ενεργητικό  = 48.314.970,39 
50,68% 

 39.512.477,47 
47,54% 

 Σύνολο Ενεργητικού  95.341.695,18  83.110.845,82 

        

6) Κυκλοφορούν Ενεργητικό  = 48.314.970,39 
215,97% 

 39.512.477,47 
224,38% 

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  22.370.941,84  17.609.281,79 

 

 

Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  

Το 2021 σε επίπεδο κύκλου εργασιών ήταν ένα ικανοποιητικό έτος για την εταιρία μας, παρά την 

υγειονομική κρίση ( COVID – 19). Ο Όμιλος είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της 

υγείας όλων των εργαζομένων και των συνεργατών της, καθώς επίσης είχε προβεί σε όλες τις δυνατές 

ενέργειες για την διασφάλιση της επιχειρησιακής ομαλότητας και φυσικά της αναγκαίας και απαραίτητης 

οικονομικής ρευστότητας. Το 2022 προβλέπεται μια καλύτερη χρονιά στην οποία βέβαια υπάρχει 

επιφυλακτικότητα λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία. Η διαρκής αύξηση των τιμών 

ενέργειας προβληματίζει, όπως και η διαρκής αύξηση των τιμών των α’ υλών. Η συνεχής αύξηση των 

τιμών των οικοδομικών προϊόντων καθιστά το κόστος της οικοδομής διαρκώς αυξανόμενο, παρόλα αυτά 
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όμως είμαστε αισιόδοξοι για την ομαλή ανοδική πορεία του Ομίλου. Η Διοίκηση του Ομίλου, έχει προβεί 

σε όλες τις δυνατές ενέργειες για την διασφάλιση της επιχειρησιακής ομαλότητας και της αντιμετώπισης 

τυχόν δυσχερειών που μπορούν να προκύψουν. Επίσης, εντείνουμε τις προσπάθειες για την αύξηση των 

εξαγωγών στα Βαλκάνια, στις χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου, στην Αγγλία, στην Μέση Ανατολή, 

στις χώρες της Βόρειας Αμερικής, καθώς και της Ασίας. Σημαντικό ρόλο στην στρατηγική αυτή θα 

συντελέσουν οι Εταιρίες του Ομίλου που εδρεύουν στο εξωτερικό. Ήδη προβήκαμε σε «άνοιγμα» που 

εγχειρήθηκε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου, της Κεντρικής 

Ευρώπης όπως η Γερμανία, καθώς και στις χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας. Η Διοίκηση με 

σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους και την ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς της ,  έθεσε ως πρώτο 

μέλημα, την εξεύρεση νέων πελατών σε χώρες που ήδη ο Όμιλος μας είχε δραστηριότητα. Δυσμενώς 

επέδρασσαν οι αναταραχές και οι εξεγέρσεις που συνεχίστηκαν το 2022, σε χώρες που αναμέναμε αύξηση 

των πωλήσεων και αντί αυτού έγιναν περιορισμένες πωλήσεις, πχ. Συρία, Αίγυπτος, Λίβανος και Ουκρανία. 

Οι θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου στην Τουρκία, Βουλγαρία, Σλοβενία και Ρωσία συνεχίζουν την εμπορική 

τους δραστηριότητα. Η μονάδα παραγωγής στο ιδιόκτητο οικόπεδο της θυγατρικής μας Εταιρίας στην 

Σερβία συνεχίζει να δουλεύει παραγωγικά εντός του 2022. Η θυγατρική μας εταιρία στην Ρουμανία 

συνεχίζει πλέον την λειτουργία της σε νέες εγκαταστάσεις.  

Οι επενδύσεις που υλοποιούνται από την θυγατρική μας στην Ρουμανία αφορούν την επέκταση της ήδη 

υπάρχουσας γραμμής χρωμάτων και σοβάδων, όπως επίσης προχωρούν οι διαδικασίες για την  

ολοκλήρωση της γραμμής παραγωγής κονιαμάτων. Ταυτόχρονα η μητρική Εταιρία μας, δραστη-

ριοποιείται με μεγαλύτερη ένταση στην παραγωγή πολυουρεθανικών προϊόντων στα πλαίσια της 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, με πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα.  

Από τα οικονομικά στοιχεία του Α’ τετραμήνου 2022 προκύπτει σημαντική αύξηση  των οικονομικών 

μεγεθών της Εταιρίας σε σχέση με το 2021. Υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις για το έτος 2022 θα αυξηθούν 

σε σχέση με το 2021 και τα κέρδη προ φόρων θα διαμορφωθούν ανάλογα.  

 

Γ. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

Στην ISOMAT έχουμε πάθος με την καινοτομία και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων. Για το λόγο αυτό η Εταιρία μας διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης. 

Αποτελείται από 7 διαφορετικά χημεία και είναι επανδρωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. 

Κάθε χρόνο αναπτύσσονται περίπου 10 – 20 νέα προϊόντα, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς αλλά και 

των τεχνολογικών εξελίξεων του οικοδομικού κλάδου. Παράλληλα, το τμήμα προβαίνει σε βελτιώσεις των 

υφιστάμενων προϊόντων της Εταιρίας όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 

Έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων 

Η δημιουργία νέων προϊόντων είναι αναγκαία διαδικασία με θεμελιώδη σημασία για τη στρατηγική 
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συνεχής ανάπτυξης της Εταιρίας μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές του 

εξωτερικού. 

 

Τα τελευταία χρόνια δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη γκάμας προϊόντων απαραίτητων στην 

ανακαίνιση και την επισκευή. Έτσι, εμπλουτίσαμε κατά πολύ την κατηγορία των επισκευαστικών 

προϊόντων μας, ενώ αναπτύξαμε πολλές νέες σειρές προϊόντων για διακόσμηση και ανακαίνιση. 

Σημαντική ομάδα προϊόντων που αναπτύχθηκε ήταν τα χρώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

ISOMAT COLOR SYSTEM, χάρη στην οποία η ISOMAT εισήλθε με μεγάλη επιτυχία στην ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική αγορά των οικοδομικών βαφών. Η γκάμα των χρωμάτων εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με 

νέα πιο εξειδικευμένα προϊόντα, όπως είναι η σειρά προϊόντων ξυλοπροστασίας της ISOMAT που 

ξεχωρίζει για την υψηλή της ποιότητα. 

Απόλυτα συνυφασμένη με την ανακαίνιση και την αισθητική αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων, είναι και η σειρά προϊόντων πατητής τσιμεντοκονίας και διακοσμητικών επιστρώσεων για 

δάπεδα και τοίχους, την οποία εξελίξαμε και συμπληρώσαμε με νέα καινοτόμα υλικά, τα οποία έχουν βρει 

μεγάλη ανταπόκριση σε πολλές αγορές, τόσο για την ποιότητα όσο και για τo υψηλής αισθητικής τελικό 

αποτέλεσμα που δίνουν. 

Για την ενεργειακή αναβάθμιση των οικοδομών, η οποία υποστηρίζεται και ενισχύεται μέσω 

προγραμμάτων από την Ευρωπαική Ένωση, αναπτύξαμε τη σειρά ολοκληρωμένων προϊοντικών 

συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, ISOMAT THERMOSYSTEM και KELYFOS, πιστο-

ποιημένων βάση της ETAG 005, τα οποία αποτελούν παράλληλα και μία εξαιρετική λύση ανακαίνισης των 

κτιρίων και συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση των προσόψεών τους.  

 

Επίσης, η ISOMAT το 2012 έκανε μία σημαντική επένδυση για τη δημιουργία πλήρως καθετοποιημένης 

μονάδας παραγωγής προϊόντων πολυουρεθανικής βάσης, εμπλουτίζοντας τη γκάμα της με τα καινοτόμα 

πολυουρεθανικά συστήματα ISOMAT POLYURETHANE SYSTEMS, που περιλαμβάνουν στεγανωτικά 

υλικά, επιστρώσεις δαπέδων, σφραγιστικά, αστάρια και κόλλες. Η ISOMAT αποτελεί πλέον μία από τις 

λίγες Εταιρίες στον κόσμο που κατέχουν αυτήν την τεχνολογία στα δομικά υλικά, γεγονός που της δίνει 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγικών πωλήσεών της και την 

είσοδό της σε νέες αγορές. 

 

Δ. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

Κατά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου η Εταιρία είχε στην κατοχή αμοιβαία κεφάλαια “CPB ελληνικό 

μετοχικό» συνολικής αξίας 46.850,77 €, που αντιστοιχούν σε 47.114,612 μερίδια. 
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Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 

στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμούνται στο κόστος κτήσεως τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από 

τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεως τους ή το 

επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο.  

 

E. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Εταιρικές πολιτικές και πρακτικές επί εργασιακών θεμάτων. 

Με την δημιουργία μίας εταιρικής κουλτούρας, η οποία ενθαρρύνει την αφοσίωση των εργαζομένων στην 

σωστή και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μαζί τους, η 

ISOMAT δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των εργαζομένων της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Ο Όμιλος για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της και πάντα μέσα στις κατευθυντήριες 

γραμμές της φιλοσοφίας της έχει συντάξει και θέσει σε ισχύ μία σειρά πολιτικών και πρακτικών. Με υψηλό 

αίσθημα ευθύνης, αναγνωρίζοντας την αξία που προσδίδουν οι άνθρωποί στον Όμιλο, επιδιώκουμε να 

βρισκόμαστε δίπλα τους έμπρακτα σε κάθε βήμα, επενδύοντας σε αυτούς  μέσα από την φροντίδα, την 

συνεχή εκπαίδευση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

 

Πολιτική της ISOMAT για την εκπαίδευση , επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των 

εργαζομένων της: 

• Τεχνικές εκπαιδεύσεις (νέα προϊόντα, βελτιώσεις προϊόντων, εφαρμογές προϊόντων) 

• Εξειδικευμένα σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων στο αντικείμενο εργασίας του εκάστοτε 

εργαζομένου. 

• Εκπαιδεύσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κ.ο.κ).  

• Συμμετοχή εργαζομένων σε συνέδρια και κλαδικές εκθέσεις. 

 

Εταιρικές παροχές εργαζομένων: 

• Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και νοσοκομειακής περίθαλψης / 

ζωής / ατυχήματος σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαιρέτως.  

• Μεταφορά εργαζομένων με εταιρικά λεωφορεία στην έδρα της Εταιρίας αλλά και στο 

υποκατάστημα. 

• Σύγχρονος στόλος εταιρικών ΙΧ ως εργαλείο εργασίας όπου κρίνεται απαραίτητο , όπως και παροχή 

ΙΧ σε στελέχη του Ομίλου για τις ανάγκες μετακίνησης από και προς την Εταιρία. 

• Κάλυψη καυσίμων σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική. 
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• Κάλυψη διοδίων όπου η διέλευση είναι απαραίτητη στα πλαίσια των καθηκόντων εργασίας.  

• Bonus αποτελεσμάτων πωλήσεων που συνδέεται με τους δείκτες εμπορικής ανάπτυξης της 

Εταιρίας. 

• Διατακτικές σίτισης σε όλους τους εργαζομένους. 

• Εργασιακή ένδυση όπου το απαιτεί η θέση εργασίας. 

• Διάθεση μέσων ατομικής προστασίας (υποδήματα ασφαλείας, κράνη, ανακλαστικά γιλέκα, γάντια, 

γυαλιά και μάσκες). 

• Διανομή γάλατος όλο τον χρόνο και φυσικούς χυμούς τους καλοκαιρινούς μήνες.  

• Εταιρικά δώρα Χριστουγέννων στους εργαζόμενους της Εταιρίας. 

• Εταιρικά δώρα φλουριού Βασιλόπιτας. 

• Δώρα γέννησης τέκνου, επιταγές για σχολικά είδη έναρξης σχολικής χρονιάς. 

 

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

Η υγεία και ασφάλεια αποτελούν θεμέλιο λίθο του Ομίλου μας και πάγια ενσωματωμένο στην κουλτούρα 

της Εταιρίας. Ο Όμιλος δεσμεύεται να λειτουργεί με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο, ο οποίος σέβεται το 

περιβάλλον και τη υγεία των υπαλλήλων της, συνεργατών, των πελατών και των κοινοτήτων στις οποίες 

δραστηριοποιείται. 

Το σύστημα Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που διαθέτει η Μητρική Εταιρία με τις 

υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας: 

• Είναι σύμφωνο με όλους  τους ισχύοντες  νόμους και προδιαγραφές αδειοδότησης σε σχέση με τις 

δραστηριότητες σε σχέση με τις δραστηριότητές μας. 

• Κοινοποιεί τους στόχους μας για υγιεινή και ασφάλεια σε όλους τους εργαζόμενους μας, 

διασφαλίζοντας ότι κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη 

των συνολικών στόχων μας υγιεινή και ασφάλεια.  

• Οργανώνει τις απαραίτητες ετήσιες ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων.  

 

Τακτικές και επαναληπτικές εκπαιδεύσεις σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας διενεργούνται για όλο το 

προσωπικό με την συμβολή του εξωτερικού Τεχνικού Ασφαλείας της Εταιρίας, καθώς και της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 

Πολιτική διαφάνειας στην προσέλκυση και ίσων ευκαιριών 
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Η κουλτούρα της διαφάνειας στην προσέλκυση, επιλογή, πρόσληψη, εκπαίδευση και ανάπτυξη των 

εργαζομένων διασφαλίζεται δια μέσου της πολιτικής προσλήψεων, που έχει ορίσει η Εταιρία. Η εφαρμογή 

της πολιτικής διασφαλίζει τα παρακάτω:  

• Δημοσίευση θέσεων εργασίας και την διαδικασία συνεντεύξεων με τρόπο διαφανή και χωρίς 

αποκλεισμούς. 

• Δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες για την πρόσληψη, εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, 

σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της θέσης. 

• Έμφαση στην προσέλκυση εργαζομένων από την ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιείται η 

Εταιρία με σκοπό της ενίσχυσης της στήριξης. 

• Μέριμνα διατήρησης ίσων κριτηρίων και αμοιβών μεταξύ των φύλων.  

• Υποστήριξη της γονεϊκότητας, με δυνατότητες για ελαστικό ωράριο και άδειες λόγω γέννησης ή 

φροντίδας τέκνων για άνδρες και γυναίκες. 

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Από την αρχή της ίδρυσής της, η ISOMAT διέπεται από τις αξίες της εταιρικής υπευθυνότητας.  Η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη εντάσσεται στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξής της, σε μία προσπάθεια εξέλιξης όχι 

μόνο της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αλλά και του επιπέδου της προσφοράς της 

προς την κοινωνία αποδεικνύοντας καθημερινά ότι η κοινωνική υπευθυνότητα δεν είναι στάσιμη, αλλά 

ένας δρόμος που οδηγεί σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.  

Μέσα από το πρόγραμμα «ISOMAT από Καρδιάς» που υλοποιεί, διενεργεί κάθε χρόνο πληθώρα δράσεων 

υποστήριξης τόσο των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται – Άγιος Αθανάσιος, Οινόφυτα -  όσο 

και σε πανελλαδικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, στοχεύοντας στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων, ιδρυμάτων και φορέων, νοσοκομείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δημόσιων υπηρεσιών.  

Ενδεικτικά το 2021 στήριξε ως χορηγός: 
 

Το Χαμόγελο του Παιδιού Την Χ.Α.Ν.Θ. 

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό του Φιλύρου Το Κ.Υ.Α.Δ.Α 

Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα» Το Κέντρο ΑμεΑ «Ο ΣΩΤΗΡ» 

Το Άσυλο του Παιδιού Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

Την «ΕΛΕΠΑΠ» Το Δημοτικό Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» 

Τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 

  

Ενδεικτικές Δράσεις Ε.Κ.Ε 

1. Ανακατασκευή του Νέου Κέντρου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο 
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του Παιδιού» 

Έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο και κύριο μέλημά της τη θεμελίωση μίας κουλτούρας κοινωνικής 

προσφοράς, η ISOMAT έχει ενσωματώσει τις αξίες της αλληλεγγύης, της συμμετοχής και του σεβασμού 

στους στρατηγικούς της στόχους. Παράλληλα, αναβαθμίζει καθημερινά την έννοια της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, λειτουργώντας ως υπόδειγμα Εταιρίας που αγωνίζεται για την υποστήριξη των 

ευάλωτων ομάδων. 

Όντας πλέον σταθερός υποστηρικτής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και συνοδοιπόρος 

του στον καθημερινό και δύσκολο αγώνα του να υποστηρίξει ολιστικά κάθε παιδί που έχει ανάγκη ή 

βρίσκεται σε κίνδυνο, με φροντίδα και αξιοπρέπεια, ανταποκρίθηκε για μία ακόμη φορά στις ανάγκες του 

Οργανισμού, προσφέροντας τα απαραίτητα δομικά υλικά για την ανακατασκευή του Νέου Κέντρου 

Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Οργανισμού μας Κορωπί. 

Το νέο καινοτόμο Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να φιλοξενεί δράσεις με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη, τόσο 

δεξιοτήτων ζωής, όσο και πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε παιδιά, νέους, ενήλικες αλλά και 

φοιτητές και επαγγελματίες, όπως είναι οι οργανωμένες διαδραστικές, βιωματικές δράσεις πρόληψης & 

ευαισθητοποίησης για θέματα που αφορούν άμεσα τα παιδιά σε ό,τι άπτεται της καθημερινότητάς τους, 

αλλά και το μέλλον τους (Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, Bullying κ.ά.). 

Επιπλέον, το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης φιλοδοξεί να γίνει προορισμός για παιδιά και για 

νέους που επιθυμούν να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους - από τις παραδοσιακές κατασκευαστικές 

τέχνες και τις αγροτικές εργασίες, έως τις νέες τεχνολογίες και τον αθλητισμό. Στο Κέντρο θα λειτουργήσει 

επίσης το «NetAcad της Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Smile Academy»  - ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους 

και νέες, στους τομείς των Nέων Tεχνολογιών και της Ψηφιακής Οικονομίας, το οποίο υλοποιείται από 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με τη Cisco Greece και με τη συνδρομή της OTEAcademy.  

 

2. Ενεργειακή και Αισθητική Αναβάθμιση ενός 2
ου

 σπιτιού στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο 

σε συνεργασία με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής 

H ISOMAT πρόσφερε τα υλικά για την εξωτερική θερμομόνωση ενός ακόμη σπιτιού στο Ελληνικό Παιδικό 

Χωριό, στο Φίλυρο. Η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά άμεσα στο κάλεσμα του Δικτύου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής με το οποίο έχει χρόνια συνεργασία για την υλοποίηση ποικίλων 

δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα. 

Σκοπός της νέας αυτής κοινής δράσης ήταν η ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση ενός δεύτερου 

σπιτιού στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και η θωράκιση του από το κρύο το χειμώνα και τη ζέστη 

το καλοκαίρι, σε μια περιοχή με δύσκολες κλιματολογικά συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνονται οι 

συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, η μείωση των εξόδων θέρμανσης και ψύξης αλλά και η ανακαίνιση του 



 

                 Ετήσια έκθεση διαχείρισης  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις    

             Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή                                          Σημειώσεις 
 

14 
 

σπιτιού εξωτερικά. 

 

3. Giving Tuesday – 30.11.2021 – Παγκόσμια Ημέρα Προσφοράς και Αλληλεγγύης – Στήριξη του 

Κέντρου Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία 

«Ο Σωτήρ» 

Στις 30.11.2021, ήταν η Giving Tuesday του 2021 που είναι η παγκόσμια ημέρα προσφοράς και 

αλληλεγγύης. Η ISOMAT με αφορμή τη μέρα αυτή αποφάσισε να στηρίξει το Κέντρο Αποκατάστασης, 

Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ». 

Ως αρωγός της προσπάθειας του Κέντρου Α.ΜΕ.Α «Ο Σωτήρ» στην προώθηση των προ-επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες, μετά από αίτημα του κέντρου, προχώρησε στην ανάπτυξη 

ενός ειδικού μίγματος τσιμεντοκονιάματος με σκοπό να κατασκευαστούν από τους ανθρώπους που 

φιλοξενούνται στο Κέντρο, 5.500 κασπώ, τα οποία διατέθηκαν προς πώληση σε bazaar. Με το ειδικό αυτό 

μίγμα θα διορθώνονταν και οι όποιες κατασκευαστικές αστοχίες (ρηγματώσεις κτλ.) παρουσίαζαν τα 

κασπώ που κατασκευάζονταν έως τώρα, ώστε να αναβαθμιστούν και αισθητικά και ποιοτικά. Παράλληλα, 

στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας μας εκπαιδεύτηκαν και δύο εκπρόσωποι του κέντρου, προκειμένου να 

μεταφέρουν τη γνώση για την άρτια κατασκευή τους 

 

4. «ISOMAT FOR YOUTH» 

Με το πρόγραμμα «ISOMAT for Youth» η Εταιρία μας επέκτεινε την συνεισφορά της στο χώρο της 

εκπαίδευσης, της ακαδημαϊκής έρευνας, με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημιακών 

φορέων, forum, φοιτητικούς διαγωνισμούς και συνέδρια ενώ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις της φοιτητές πανεπιστημίων και επαγγελματικών σχολών.  

Επίσης, δώρισε υλικά για επισκευή και βαφή σχολείων κάθε βαθμίδας σε όλη την ελληνική επικράτεια, 

συμβάλλοντας έτσι στην αισθητική τους αναβάθμιση, με γνώμονα κυρίως τους μαθητές αλλά και το 

εκπαιδευτικό τους προσωπικό.  Έτσι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε ένα όμορφο, καθαρό, υγιές και 

σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον που θα προάγει την εκπαίδευση και μια συνολικά καλύτερη ποιότητα 

σχολικής ζωής. 

5. Άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσης 

Στην μάχη που έδωσε το πυροσβεστικό μας σώμα ενάντια στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα του Αυγούστου, 

η ISOMAT ανταποκρίθηκε άμεσα στηρίζοντας και ενισχύοντας το δύσκολο έργο του Πυροσβεστικού 

Σώματος  προχωρώντας στη δωρεά απαραίτητου ειδικού εξοπλισμού για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των εστιών φωτιάς που είχαν ξεσπάσει σε ολόκληρη την Ελλάδα.  Επιπλέον, στο πλαίσιο 

των ενεργειών για τη στήριξη των πληγέντων περιοχών από τις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου, 

πρόσφερε στο Τετραθέσιο Δημοτικό Σχολείο και στο Διθέσιο Νηπιαγωγείο Βαρυμπόμπης χρώματα 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.  Επίσης, 
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οι εργαζόμενοι της ISOMAT μαζί με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All πραγματοποίησαν 

δεντροφύτευση στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων για την σταδιακή αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές 

 

ΣΤ.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ  

Η βιωσιμότητα αποτελεί για την ISOMAT στρατηγική προτεραιότητα, για τον λόγο αυτό εντάξαμε 

προσφάτως και στο λογότυπό μας τη φράση «ISOMAT for a sustainable future». Έμπρακτα θέλουμε να 

επιβεβαιώνουμε τη συμβολή μας σε ένα βιώσιμο μέλλον από την παραγωγική διαδικασία που 

ακολουθούμε, τα προϊόντα που αναπτύσσουμε μέχρι και τις δράσεις στις οποίες συμμετέχουμε.  

Τα προϊόντα μας παράγονται εξοικονομώντας ενέργεια και νερό και περιορίζοντας την εκπομπή αερίων 

του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ανακύκλωση και υπεύθυνη διαχείριση των 

αποβλήτων. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, της 

χρήσης πρώτων υλών από ανακυκλωμένα υλικά και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και 

συσκευασιών από ανακυκλωμένα υλικά. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψιν η μείωση των απαιτούμενων 

μεταφορών, τόσο στην προμήθεια των α’ υλών όσο και στη διακίνηση των τελικών προϊόντων. Έτσι 

μειώνουμε κάθε χρόνο σημαντικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.  

Παράλληλα, αναπτύσσουμε και παράγουμε ολοένα και περισσότερα προϊόντα υψηλής ποιότητας που 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας για τον άνθρωπο. 

Προϊόντα που φέρουν διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά τόσο για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά 

όσο και για τη φιλικότητά τους ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

Χαρακτηριστικές πιστοποιήσεις είναι οι: 

 

 

 

  Blue Angel Emicode Indoor Air 
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Όλες οι ανωτέρω πιστοποιήσεις είναι αναγνωρισμένες 

για έργα που αποσκοπούν σε πράσινες πιστοποιήσεις 

όπως LEED, BREEAM κ.λπ. Τα προϊόντα με τις ανωτέρω 

σημάνσεις, λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εκπομπής 

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), συνεισφέρουν 

στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό 

των κτιρίων, το οποίο έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο 

για την ανθρώπινη υγεία, όπως και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο 

φαινόμενο και η δράση για το κλίμα αποτελεί 

τον 13
ο
 Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής τα κτίρια ευθύνονται για το 50% 

περίπου της εξόρυξης και κατανάλωσης πόρων, 

και για πάνω από το 30% των συνολικών 

αποβλήτων που παράγει ετησίως η ΕΕ. Επιπλέον, 

ευθύνονται για το 40% της ενεργειακής 

κατανάλωσης της ΕΕ και για το 36% των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 

σχετίζονται με την ενέργεια.  Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει δεσμευτεί για την επίτευξη 

κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 και η 

προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον 

καθοριστικό παράγοντα τόσο στον σχεδιασμό 

όσο και στην κατασκευή και λειτουργία των 

κτιρίων.  

Αναφορικά με τη λειτουργία των κατασκευών, η εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης 

συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου και έτσι μειώνεται 

δραστικά η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρυπογόνων ουσιών στην ατμόσφαιρα, που 

θεωρούνται κύρια υπεύθυνες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.  

Η εφαρμογή των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ISOMAT THERMOSYSTEM συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση στη δημιουργία «πράσινων» κτιρίων.  

Η ISOMAT, πρωτοπορεί και 

σε αυτό το κομμάτι, καθώς 

είναι η μόνη ελληνική 

εταιρεία με εμπειρία 20 

χρόνων στην εξωτερική 

θερμομόνωση. Έχουμε 

αναπτύξει 5 πιστοποιημένα 

συστήματα εξωτερικής 

θερμομόνωσης, ανάλογα με 

τις ειδικές απαιτήσεις του 

κάθε κτιρίου. 

Ecolabel Comfort Gold 
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Η επιλογή «πράσινων» πιστοποιημένων δομικών υλικών συμβάλλει στην αειφορία των κατασκευών και 

σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας. 

Η στρατηγική της Εταιρίας για τα επόμενα χρόνια είναι να εντείνει τις δράσεις που συμβάλλουν στη 

βιωσιμότητα, μεταξύ των οποίων σημαντικό ρόλο κατέχει και η ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων που 

θα συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τον άνθρωπο ενώ θα 

έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

 

Τέλος, η Εταιρία τα τελευταία χρόνια επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων φιλικών τόσο 

στο περιβάλλον όσο και στους καταναλωτές και εκσυγχρονίζει τις παραγωγικές της μεθόδους και 

δυνατότητες ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της και να μην διακυβεύεται η ασφάλεια των 

οικοσυστημάτων. 

 

Ενεργειακή Πολιτική 

Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη της Εταιρίας, η Διοίκηση του Ομίλου δεσμεύεται για την προσπάθεια 

μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές 

της για παραγωγή δομικών χημικών και κονιαμάτων τόσο στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στον Αγ. 

Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, όσο και στις εγκαταστάσεις της στις θυγατρικές της Εταιρίες. 

 

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού μας, ο οποίος είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της 

συνολικής δραστηριότητας των Εταιριών που απαρτίζουν τον Όμιλο, η Διοίκηση δεσμεύεται για: 

1. Την πλήρη συμμόρφωση των Εταιριών με τις νομικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που 

διέπουν την λειτουργία τους, ανάλογα με το πλαίσιο, 

2. Τη διάθεση οποιουδήποτε αναγκαίου πόρου ή/και πληροφορίας για την επίτευξη των εταιρικών 

ενεργειακών σκοπών και στόχων, 

3. Την αξιολόγηση των κρίσιμων και σημαντικών για την λειτουργία των εταιριών προμηθειών κατά 

τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, υπό το πρίσμα της δυνατότητας βελτίωσης της ενεργειακής 

επίδοσης, και 

4. Την πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση των εταιρικών ενεργειακών προγραμμάτων. 

 

Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν μέσω: 

1. Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2008, 

2. Του καθορισμού συγκεκριμένων ενεργειακών δεικτών παρακολούθησης, 

3. Της παρακολούθησης και μέτρησης των κρίσιμων ενεργειακών πτυχών της Εταιρίας, 

4. Του καθορισμού, υλοποίησης και επικαιροποίησης ενεργειακών προγραμμάτων, 
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5. Την ευαισθητοποίηση όλων των συμμετεχόντων στην ενεργειακή επίδοση της Εταιρίας, 

6. Της τακτικής ανασκόπησης της Ενεργειακής Πολιτικής και την επικοινωνία αυτής.  

7. Την υλοποίηση επένδυσης σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταικού συστήματος 

1MWp στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στο 17
ο
 χλμ Θες/νίκης – Αγίου Αθανασίου.  

Συγκεκριμένα η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

υλοποίηση της επένδυσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Το έργο αφορά ένα ολοκληρωμένο 

σταθμό αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering). Ο 

σταθμός θα είναι τοποθετημένος στις στέγες των κτηριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την 

εξοικονόμηση χώρου. 

Η επένδυση αυτή, θα συνδράμει σημαντικά στην ανάπτυξη της Εταιρίας, καθώς η συνολική ετήσια 

παραγόμενη ισχύς, θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών, 

χωρίς την περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος, δεδομένης της μηδενικής ρύπανσης.  

Η ωφέλιμη ζωή του σταθμού, ανέρχεται περίπου σε 25 χρόνια, και η ετήσια μείωση απόδοση 

υπολογίζεται να ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 0,8%.  

Τέλος, αποδεικνύετε έμπρακτα, και από αυτή την κίνηση, η θέληση της Εταιρίας να μεταβεί σε ένα 

νέο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης, πιο πράσινο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον με σεβασμό στον 

καταναλωτή και την κοινωνία. 

 

Ζ. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν κατέχουν ίδιες μετοχές. 

 

Η. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Εταιρία διαθέτει υποκατάστημα και εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Αττικής. Η θυγατρική Εταιρία στην 

Σλοβενία διαθέτει ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις τόσο στην Κροατία όσο και στην Αυστρία, για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σε αυτές τις χώρες. 

 

Θ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθενται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των, 

κινδύνων αγοράς, πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων ρευστότητας & ταμειακών ροών. Το συνολικό 

πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές δυσμενείς 

επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. 

 

Η πολιτική της διαχείρισης του κινδύνου εφαρμόζεται από την Διοίκηση του Ομίλου, η οποία αξιολογεί 

τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του και προβαίνει σε σχεδιασμό 

της μεθοδολογίας με επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση του 

κινδύνου. 
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Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από ομολογιακά 

δάνεια, καταθέσεις σε τράπεζες, τραπεζικούς λογαριασμούς , λογαριασμούς εισπρακτέους και 

πληρωτέους. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Τέσσερις εκ των 7 θυγατρικών του Ομίλου δραστηριοποιούνται σε χώρες με νόμισμα συναλλαγής 

διαφορετικό του ευρώ. Ως εκ τούτου ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο.   

 Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί πως εάν προκύψει συναλλαγματικό πρόβλημα δεν θα επηρεάσει 

σημαντικά τον Όμιλο. 

 

Καμία Εταιρία του Ομίλου, κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους.  

 

Κίνδυνος μεταβολής των τιμών 

Οι Εταιρίες του Ομίλου εκτίθενται κυρίως σε μεταβολές της αξίας των εμπορεύσιμων αγαθών που 

προμηθεύονται κυρίως αναλώσιμων υλικών και Α’ υλών. Ο Όμιλος διατηρεί σταθερές συνεργασίες με τους 

προμηθευτές του. Σε κάθε περίπτωση εγκυμονεί ο κίνδυνος της μεταβολής των τιμών, ιδιαίτερα την 

σημερινή εποχή όπου ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι του 

Ομίλου καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να εξασφαλίσουν τις καλύτερες τιμές και να μην επιβαρυνθεί 

σημαντικά ο τελικός καταναλωτής. 

 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικής αξίας διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, όπως αμοιβαία κεφάλαια/ μετοχές 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο και ομόλογα τα οποία διακρατούνται για σύντομο χρονικό διάστημα και 

συνεπώς δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο μεταβολής των χρηματιστηριακών τιμών χρεογράφων.  

 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Τα λειτουργικά κέρδη και ταμειακές ροές του Ομίλου επηρεάζονται μερικώς από μεταβολές στις τιμές των 

επιτοκίων. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται, καθώς όλα τα δάνεια του Ομίλου, μακροπρόθεσμα και 

βραχυπρόθεσμα, έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια βάσει του Euribor, το οποίο βρίσκεται σε 

ιδιαίτερα ευνοϊκά επίπεδα και αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Συνεπώς ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης 

δανεισμού (EURIBOR) έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας. Ο 

κίνδυνος μεταβολής απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί με υπολογιζόμενη μεταβολή στα επιτόκια 
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(+) , (-) μία μονάδα: 

 Ο Όμιλος 

 31/12/2021 

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 13.644.156,45 

Σύνολο Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.118.758,41 

Σύνολο 16.792.914,86 

Μεταβολή επιτοκίου ( + ) 1% 

Ποσό τόκων 167.929,15 

Μεταβολή επιτοκίου ( - ) -1% 

Ποσό τόκων -167.929,15 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος έχει μεγάλη διασπορά του πελατολογίου του, με συνέπεια να υπάρχει και διασπορά του 

πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις αφορούν πωλήσεις χονδρικής με σαφείς όρους συναλλαγής. 

Να τονίσουμε πως πολιτική του Ομίλου είναι, ότι κατά την συνεργασία με νέους πελάτες στους οποίους 

παρέχονται αγαθά και υπηρεσίες επί πιστώσει, θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού 

ελέγχου είτε μέσα από ανεξάρτητη αρχή, είτε εσωτερικά, λαμβάνοντας υπ' όψη την χρηματοοικονομική 

τους κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους ελέγχοντας το μέγεθος της παροχής 

πιστώσεων. 

 

Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, με σκοπό τον περιορισμό του 

κινδύνου να δημιουργηθούν επισφαλείς απαιτήσεις αλλά και την λήψη των δεόντων μέτρων για την 

διασφάλιση της είσπραξης αυτών. Σε περίπτωση ενδείξεων πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η άμεση 

είσπραξη του αναλογούν τιμήματος, μετρητοίς ή εξασφαλίζοντας την απαίτηση με αξιόγραφα τρίτων 

φερέγγυων πελατών του πελάτη. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας & ταμειακών ροών 

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα και η χρήση των 

πιστωτικών τους ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες επαρκούν για να καλύψουν της ανάγκες τους. Η 

Διοίκηση φροντίζει να διατηρεί επιπλέον πιστωτικά όρια πάντα μεγαλύτερα των αναγκών της.  

 

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

δραστηριότητας του Ομίλου (Going Concern), ώστε να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους 

μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.  

Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής, μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του 

ποσού των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους 
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μετόχους, της έκδοσης νέων μετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να μειωθεί ο δανεισμός. 

 

Κίνδυνος πυρκαγιάς 

Τα πάγια στοιχεία του Ομίλου (κτίρια, αποθήκες, γραφεία, μηχανολογικός εξοπλισμός και έπιπλα) και τα 

εμπορεύματα της Εταιρίας είναι πλήρως ασφαλισμένα από πυρκαγιά, κεραυνό, θύελλα, καταιγίδα, άλλα 

φυσικά φαινόμενα και τρομοκρατικές ενέργειες. Τα εμπορεύματα που βρίσκονται στις αποθήκες της 

Εταιρίας είναι ασφαλισμένα στην αξία κτήσης τους έναντι όλων των παραπάνω κινδύνων. Επιπρόσθετα, 

υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα για απώλεια μικτού κέρδους συνέπεια διακοπής εργασιών της 

επιχείρησης από καλυπτόμενες υλικές ζημιές, καθώς και προγράμματα καλύψεως χρηματικών απωλειών 

ή ενδεχόμενων ευθυνών από τρίτους. Παρά την ασφάλιση των εγκαταστάσεων, των αποθεμάτων και 

των υπαλλήλων, σε ενδεχόμενη μερική ή ολική καταστροφή ή ατύχημα που σχετίζονται με τους 

παραπάνω κινδύνους, δε μπορεί να παρασχεθεί καμία βεβαίωση ότι η Εταιρία θα αποζημιωθεί άμεσα και 

στο ακέραιο από την ασφαλιστική Εταιρία. Επιπρόσθετα τα κτίρια του Ομίλου είναι σε πολύ καλή 

κατάσταση και έχουν παρθεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 

κινδύνου και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών του. 

 

Λοιποί Λειτουργικοί Κίνδυνοι 

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχου για 

τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια της λειτουργίας του. Οι ασφαλιστικές 

καλύψεις της περιουσίας και των λοιπών κινδύνων κρίνονται επαρκείς και επομένως δεν προβλέπεται να 

αντιμετωπίσουν σημαντικούς κινδύνους στο βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία του Ομίλου, η συνεχής επένδυση σε άρτια εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οι ισχυρές 

υποδομές σε συνδυασμό με την προσθήκη νέων προϊόντων βοηθούν και υποστηρίζουν τις Εταιρίες του, 

έτσι ώστε να είναι διαρκώς ανταγωνιστικές και να διεισδύουν σε νέες αγορές, περιορίζοντας τους 

κινδύνους του ανταγωνιστικού ορίζοντα. 

 

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 

Η Διοίκηση του Ομίλου αντιλαμβανόμενη την σημαντικότητα του θέματος, δεσμεύεται να διαχειρίζεται 

τα θέματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με την ίδια υπευθυνότητα και  σημασία με την οποία 

αντιμετωπίζει το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό 

μεγιστοποιείται η ωφέλεια από τη λειτουργία της επιχείρησης, για τους πελάτες, και τους εργαζομένους 

μας. 

 

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει την εφαρμογή μεθόδων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
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διαχειρίζεται. 

 

Ο Όμιλος ακολουθεί τις αρχές της πρόληψης και προστασίας σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις αλλά 

και με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το ευρύτερο πλαίσιο που έχει αναπτύξει η Εταιρία για τη 

διαχείριση κινδύνων στρατηγικής σημασίας, καθώς και μέσω της δημοσιοποίησης των ενεργειών μας και 

της συνεχούς βελτίωσης της επίδοσής μας στους τομείς της Ασφάλειας Πληροφοριών. 

Η συνεχής αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται με την παρακολούθηση και εφαρμογή των σύγχρονων 

τεχνολογιών και διεθνών πρακτικών, με τον καθορισμό στόχων και κριτηρίων βάσει των οποίων 

διενεργείται συνεχής αξιολόγηση του επιπέδου επικινδυνότητας, με την υλοποίηση προγραμμάτων 

αντιμετώπισης και με την ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση της 

ασφάλειας πληροφοριών. 

 

Η διαρκής αναζήτηση μεθόδων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων μεθόδων διαχείρισης της ασφάλειας 

πληροφοριών, θα βοηθήσει την Εταιρία μας να προστατεύει συνεχώς όλο και πιο αποτελεσματικά τις 

πληροφορίες που διαχειρίζεται. Για την εξέλιξη των ενεργειών μας αυτών, θα ενημερώνουμε τους πελάτες, 

τους εργαζόμενους και τους μετόχους του Ομίλου. 

 

Η Διοίκηση δίνει την πλήρη υποστήριξή της στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 

27001:2013 και σε συνεννόηση με το προσωπικό δεσμεύεται να καθορίζει αντικειμενικούς σκοπούς και 

στόχους τους οποίους και θα ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να βρίσκεται πάντα εντός 

των προδιαγραφών που έχει θέσει. 

 

Ι. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Ο Όμιλος κατέχει θυγατρική Εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ρωσία. Δεδομένων των συνθηκών που 

επικρατούν διατηρούμε επιφυλάξεις σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν 

στο άμεσο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση θεωρεί πως οι οποίες ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

προκύψουν δεν θα διαταράξουν την δραστηριότητα του Ομίλου.  

 

Εκτός των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν υπάρχουν γνωστά γεγονότα, ούτε αναμένονται τέτοια που 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή ζημίες στον Όμιλο στο άμεσο μέλλον.  

 

Κ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει την παρούσα έκθεση μαζί με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

του Ομίλου, στη διάθεση των μετόχων του και ζητά από αυτούς να εγκρίνουν ή όχι με την προβλεπόμενη 

απαρτία και πλειοψηφία την διαχείριση του Ομίλου για το διαχειριστικό έτος  που έληξε και τις 
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αυτών. 

 

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφωνούν με την παραπάνω έκθεση διαχείρισης και τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 

 

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2022 

 

 

 

Αθανάσιος Στεφ. Τζιρίτης 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ISOMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών
 
Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 

«ISOMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ»  (η 

Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2021, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας «ISOMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ»  και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά 

την 31
η
 Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

 

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

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

ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 

για τη γνώμη μας. 
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Άλλες πληροφορίες 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην «Έκθεση επί άλλων 

Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

 

Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες 

πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί 

αυτών. 

 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας 

είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες 

είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που 

αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις  εργασίες 

που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες 

πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε 

σχετικά με το  θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  

Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η 

διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους 

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

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 

διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 
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σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 

ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από  λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν 

τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια 

που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 

ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 

καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

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

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

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης 

ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρία και ο 

Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων 

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

εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

 Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την 

έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για 

την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρίας και των θυγατρικών της. 

Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.  
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων 

στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.  

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το  περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 

που έληξε την 31.12.2021. 

 

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρία «ISOMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2022 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Νικ. Γεωργιάδης 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ. 59421 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου και της Εταιρίας 
 

Για την περίοδο 1.1.2021 έως 31.12.2021 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

(Ποσά σε €) 

Σημ.
01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Πωλήσεις 5 88.173.513,73 74.619.729,75 68.980.950,23 57.039.870,22

Κόστος πωλήσεων 7 (51.695.829,14) (41.155.051,76) (41.469.626,29) (31.936.052,22)

Μικτό κέρδος 36.477.684,59 33.464.677,99 27.511.323,94 25.103.818,00

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 6 1.902.090,00 1.441.660,72 1.391.463,72 1.005.081,30

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (8.101.517,14) (6.948.702,65) (3.167.612,44) (3.467.818,80)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7 (19.016.661,08) (17.377.991,37) (15.120.477,17) (11.756.225,59)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 7 (985.798,27) (909.117,23) (925.162,58) (909.117,23)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8 (1.209.309,81) (1.019.553,67) (218.537,22) (288.190,93)

Λειτουργικά αποτελέσματα 9.066.488,29 8.650.973,79 9.470.998,25 9.687.546,75

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 8.844,89 13.482,20 5.329,70 8.504,05

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (600.455,03) (553.788,20) (314.278,30) (333.031,60)

Αποτελέσματα προ φόρων 8.474.878,15 8.110.667,79 9.162.049,65 9.363.019,20

Φόρος εισοδήματος 10 (2.173.217,04) (1.574.832,68) (2.018.903,64) (1.652.267,03)

Αποτελέσματα μετά φόρων 6.301.661,11 6.535.835,11 7.143.146,01 7.710.752,17

Αποδιδόμενα σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής 6.301.661,11 6.536.574,16 7.143.146,01 7.710.752,17

- Δικαιώματα μειοψηφίας - (739,05)

Συναλλαγματικές διαφορές 

ενοποίησης
38.500,78 (8.812,99) - -

Στοιχεία που δεν θα 

ανακαταταγούν στα 

αποτελέσματα 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) σε 

Προγράμματα παροχών
26 1.469,52 (28.919,34) 1.469,52 (28.919,34)

Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών 

συνολικών εσόδων
10 (323,29) 6.940,64 (323,29) 6.940,64

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων 

μετά φόρων
39.647,01 (30.791,69) 1.146,23 (21.978,70)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

μετά φόρων
6.341.308,12 6.505.043,42 7.144.292,24 7.688.773,47

Αποδιδόμενα σε:

     - Ιδιοκτήτες μητρικής 6.341.308,12 6.505.780 7.144.292 7.688.773

     - Δικαιώματα μειοψηφίας - (736,84)

ΕταιρίαΌμιλος

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  

(Ποσά σε €) 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημ. 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11 43.658.703,61 39.912.173,89 31.154.184,45 31.055.739,64

Δικαιώματα χρήσης παγίων 12 2.560.279,90 3.010.606,08 273.429,52 307.842,33

Ασώματες ακινητοποιήσεις 13 705.508,20 581.905,06 667.164,01 520.240,59

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 14 - - 11.661.696,36 2.507.794,97

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Μέσα 15 14.673,51 14.673,51 14.673,51 14.673,51

Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 16 87.559,57 79.009,81 178.536,67 180.846,93

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών 

Στοιχείων
47.026.724,79 43.598.368,35 43.949.684,52 34.587.137,97

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 17 16.193.487,09 13.102.284,57 11.780.981,87 9.534.833,31

Εμπορικές Απαιτήσεις 18 21.779.919,77 18.302.494,68 27.700.929,68 27.195.720,95

Λοιπές Απαιτήσεις 19 718.784,72 872.840,08 309.899,26 554.544,12

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσεως

20 46.850,77 46.850,77 46.850,77 46.850,77

Χρηματικά διαθέσιμα & Ισοδύναμα 21 9.575.928,04 7.188.007,37 3.884.678,76 4.558.656,46

Σύνολο κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 48.314.970,39 39.512.477,47 43.723.340,34 41.890.605,61

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 95.341.695,18 83.110.845,82 87.673.024,86 76.477.743,58

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σημείωση 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 22 5.003.526,00 5.003.526,00 5.003.526,00 5.003.526,00

Αποθεματικά κεφάλαια 23 47.019.973,19 39.655.335,22 48.218.747,04 40.892.242,74

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο 7.514.593,71 9.538.740,71 8.769.185,60 9.951.397,66

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής 59.538.092,90 54.197.601,93 61.991.458,64 55.847.166,40

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - (867,51) -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 59.538.092,90 54.196.734,42 61.991.458,64 55.847.166,40

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 24 8.475.185,77 6.700.156,37 4.883.507,10 3.750.118,55

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 25 2.575.160,62 2.151.613,48 147.780,35 168.545,13

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 26 306.116,87 313.868,47 306.116,87 313.868,47

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 265.398,42 155.162,62 173.134,57 160.916,95

Κρατικές επιχορηγήσεις 27 1.810.798,76 1.984.028,67 1.810.798,76 1.984.028,67

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 13.432.660,44 11.304.829,61 7.321.337,65 6.377.477,77

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές Υποχρεώσεις 28 13.768.790,22 8.621.213,69 11.373.437,17 6.884.933,74

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 24 5.168.970,68 5.428.112,23 4.520.776,92 5.107.869,57

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 25 543.597,79 712.052,06 135.098,16 148.880,45

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 10 341.857,86 167.985,38 278.874,71 167.985,38

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 29 2.547.725,29 2.679.918,43 2.052.041,61 1.943.430,27

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 22.370.941,84 17.609.281,79 18.360.228,57 14.253.099,41

Σύνολο υποχρεώσεων 35.803.602,28 28.914.111,40 25.681.566,22 20.630.577,18

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 95.341.695,18 83.110.845,82 87.673.024,86 76.477.743,58

ΕταιρίαΌμιλος
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου  

(Ποσά σε €) 

Όμιλος Σημείωση
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

Αποθεματικά 

και 

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων

Συναλλαγματικές 

Διαφορές

Λοιπά 

Αποθεματικά

Υπόλοιπο εις 

νέο
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπα την 01.01.2020 σύμφωνα με 

προηγούμενες ΓΠΛΑ
4.161.525,00 1.387.175,00 41.285.969,57 (1.228.092,32) 33.793,57 (2.209.609,84) 43.430.760,98 1.531,29 43.432.292,27

Προσαρμογές ΔΠΧΑ 34 (1.942.555,05) 10.361.614,74 8.419.059,69 (1.661,96) 8.417.397,73

Υπόλοιπα την 01.01.2021 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
4.161.525,00 1.387.175,00 39.343.414,52 (1.228.092,32) 33.793,57 8.152.004,90 51.849.820,67 (130,67) 51.849.690,00

Αποτελέσματα χρήσεως 01.01.-31.12.2020 μετά 

από φόρους
6.536.574,16 6.536.574,16 (739,05) 6.535.835,11

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσεως 01.01.-31.12.2020 

μετά από φόρους
(8.815,20) (21.978,70) (30.793,90) 2,21 (30.791,69)

Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 842.001,00 842.001,00 842.001,00

Διανεμηθέντα μερίσματα (5.000.000,00) (5.000.000,00) (5.000.000,00)

Τακτοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων 127.859,65 (127.859,65) - -

Υπόλοιπα την 31.12.2020 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
5.003.526,00 1.387.175,00 39.471.274,17 (1.236.907,52) 33.793,57 9.538.740,71 54.197.601,93 (867,51) 54.196.734,42

Υπόλοιπα την 01.01.2021 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
5.003.526,00 1.387.175,00 39.471.274,17 (1.236.907,52) 33.793,57 9.538.740,71 54.197.601,93 (867,51) 54.196.734,42

Αποτελέσματα χρήσεως 01.01.-31.12.2021 μετά 

από φόρους
6.301.661,11 6.301.661,11 - 6.301.661,11

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσεως 01.01.-31.12.2021 

μετά από φόρους
38.500,78 1.146,23 39.647,01 - 39.647,01

Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 280.667,00 6.923.382,25 (7.204.049,25) - -

Διανεμηθέντα μερίσματα (1.000.000,00) (1.000.000,00) (1.000.000,00)

Τακτοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων 122.455,05 (122.455,05) - -

Λοιπές τακτοποιήσεις (367,11) (450,04) (817,15) 867,51 50,36

Υπόλοιπα την 31.12.2021 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
5.003.526,00 1.667.842,00 46.517.111,47 (1.198.773,85) 33.793,57 7.514.593,71 59.538.092,90 0,00 59.538.092,90
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας 

(Ποσά σε €) 

Εταιρία Σημ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

Αποθεματικά 

και 

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων

Λοιπά 

Αποθεματικά

Υπόλοιπο εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπα την 01.01.2020 σύμφωνα με 

προηγούμενες ΓΠΛΑ
4.161.525,00 1.387.175,00 41.401.200,33 37.121,22 6.616.471,30 53.603.492,85

Προσαρμογές ΔΠΧΑ 34 (2.061.113,46) 774.012,54 (1.287.100,92)

Υπόλοιπα την 01.01.2020 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
4.161.525,00 1.387.175,00 39.340.086,87 37.121,22 7.390.483,84 52.316.391,93

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 01.01.-

31.12.2020 μετά από φόρους
7.688.773,47 7.688.773,47

Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 842.001,00 842.001,00

Διανεμηθέντα μερίσματα (5.000.000,00) (5.000.000,00)

Τακτοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων 127.859,65 (127.859,65) -

Υπόλοιπα την 31.12.2020 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
5.003.526,00 1.387.175,00 39.467.946,52 37.121,22 9.951.397,66 55.847.166,40

Υπόλοιπα την 01.01.2021 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
5.003.526,00 1.387.175,00 39.467.946,52 37.121,22 9.951.397,66 55.847.166,40

Αποτελέσματα χρήσεως 01.01.-31.12.2021 μετά 

από φόρους
7.143.146,01 7.143.146,01

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσεως 01.01.-31.12.2021 

μετά από φόρους
1.146,23 1.146,23

Σχηματισμός αποθεματικών μέσω διανομής 280.667,00 6.923.382,25 (7.204.049,25) -

Διανεμηθέντα μερίσματα (1.000.000,00) (1.000.000,00)

Τακτοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων 122.455,05 (122.455,05) -

Υπόλοιπα την 31.12.2021 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α.
5.003.526,00 1.667.842,00 46.513.783,82 37.121,22 8.769.185,60 61.991.458,64
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών  
(Ποσά σε €) 

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη προ φόρων 8.474.878,15 8.006.296,93 9.162.049,65 9.419.781,12

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.938.673,72 2.807.427,38 1.937.191,74 1.782.511,75

Προβλέψεις για παροχές προς τους 

εργαζομένους
(6.282,08) 28.970,18 (6.282,08) 53.233,60

Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων 

περιουσιακών στοιχείων
(51.465,28) (1.014,59) 387,80 -

Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων 84.532,34 371.054,94 - 252.527,05

Αναστροφή απομείωσης επισφαλών 

απαιτήσεων
(23.529,02) - (40.737,31)

Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού
(173.229,91) (127.859,65) (173.229,91) (127.859,65)

Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης 118.431,79 62.862,96

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 591.610,14 540.306,00 308.948,60 328.670,50

11.953.619,85 11.688.044,15 11.188.328,49 11.708.864,37

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (3.091.202,52) (875.862,13) (2.119.166,67) (912.355,23)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.384.373,05) (1.284.421,33) (5.097.422,18) (3.455.379,57)

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων 

απαιτήσεων
(8.549,76) (7.376,22) 2.310,26 (8.897,00)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 

δανειακών)
5.015.383,39 2.178.414,70 4.072.132,09 2.584.390,30

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβεβλημένα
(600.455,03) (553.788,20) (314.278,30) (337.174,55)

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος (1.889.381,69) (1.660.783,66) (1.657.920,99) (1.663.020,19)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
7.995.041,19 9.484.227,31 6.073.982,70 7.916.428,13

Επενδυτικές δραστηριότητες:

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
- - (4.116.503,97) (190.000,00)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων
(7.234.777,07) (3.627.448,16) (2.146.150,41) (2.847.392,05)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και 

άυλων παγίων
847.830,94 87.241,79 140.869,59 50.204,79

Έσοδα από πώληση συμμετοχών

Τόκοι εισπραχθέντες 8.844,89 13.482,20 5.329,70 8.504,05

Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων
- 50.774,86 - 50.774,86

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
(6.378.101,24) (3.475.949,31) (6.116.455,09) (2.927.908,35)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 842.001,00 842.001,00

Εισπράξεις/ (Εξοφλήσεις) δανείων 1.515.887,85 1.560.985,15 546.295,90 789.648,52

Εισπράξεις/ (Εξοφλήσεις) μισθώσεων 255.092,87 (1.127.672,89) (177.801,21) (164.449,67)

Μερίσματα πληρωθέντα (1.000.000,00) (5.000.000,00) (1.000.000,00) (5.000.000,00)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
770.980,72 (3.724.686,74) (631.505,31) (3.532.800,15)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α)+(β)+(γ)

2.387.920,67 2.283.591,26 (673.977,70) 1.455.719,63

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

χρήσεως
7.188.007,37 4.904.416,11 4.558.656,46 3.102.936,83

Foreign exchange gains

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

χρήσεως
9.575.928,04 7.188.007,37 3.884.678,76 4.558.656,46

Όμιλος Εταιρία
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Η  εταιρία στην κλειόμενη χρήση προέβη σε ολοσχερή κάλυψη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών 

της ISOMAT ROMANIA SRL και  ISOMAT D.O.O ποσού 2.500.000€ και 2.507.397,42€ αντίστοιχα με 

κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Βλέπε σημείωση 14 των συνοδευτικών σημειώσεων επί των οικονομικών 

καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρία «ISOMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ-ΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ» (εφεξής Εταιρία) είναι μία 

ελληνική παραγωγική Εταιρία δομικών 

χημικών και κονιαμάτων, με πολυεθνικό 

χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1980 και σήμερα 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

βιομηχανίες δομικών υλικών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, με 3 παραγωγικές 

μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Σερβία, 7 

θυγατρικές Εταιρίες σε Γερμανία, Ρωσία, 

Τουρκία, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία και 

Σλοβενία και εξαγωγικές πωλήσεις σε 

περισσότερες από 55 χώρες παγκοσμίως. 

Η έδρα της μητρικής Εταιρίας βρίσκεται στο 

17ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου, Τ.Θ. 

1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος. Η Εταιρία έχει την 

μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας και οι μετοχές 

της δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστηριακή 

Αγορά.  

Η Εταιρία αποτελεί την μητρική του Ομίλου 

Isomat και ως εκ τούτου συντάσσει 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει εκτιμήσει ότι η 

παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

31.12.2021 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο την 22 Ιουλίου 2022.  

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης 

των χρηματοοικονο-

μικών καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής ΔΠΧΑ), 

και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΣΔΛΠ) για πρώτη φορά. Όλα τα 

ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και 

ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της 

διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ΕΕ). 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, εκτός από την αποτίμηση των 

ακινήτων για τα οποία έχει επιλεχθεί η 

επανεκτίμηση τους σε εύλογες αξίες και να 

χρησιμοποιήσει αυτές ως τεκμαιρόμενο κόστος 

την 1 Ιανουαρίου 2020, χρησιμοποιώντας την 

απαλλαγή που παρέχεται από το ΔΠΧΑ1. 

Επίσης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

επανεκτιμούνται σε εύλογες αξίες. 

Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί 

την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και την 

άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των 



 

                 Ετήσια έκθεση διαχείρισης  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις    

                 Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή                                          Σημειώσεις 

 

37 
 

λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Αν και 

οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες 

στις γνώσεις της Διοίκησης, τα πραγματικά 

αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν 

από τις εκτιμήσεις αυτές. 

Νέα Πρότυπα, ερμηνείες και Αναθεώρηση 

υφιστάμενων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 

διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1
η
 

Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι 

τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για 

πρώτη φορά στη χρήση 2020, δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιημένες χρηματοοικο-

νομικές καταστάσεις του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν 

υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή 

τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το 

Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή 

στη χρήση 2020. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για 

την τρέχουσα οικονομική χρήση 2021. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 

16 (Τροποποίηση) - «Μεταρρύθμιση των 

επιτοκίων αναφοράς» Φάση 2
η
 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

εξέδωσε στις 27 Αυγούστου 2020 τροποποιήσεις 

στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 

και ΔΠΧΑ 16, στο πλαίσιο της 2ης φάσης του 

έργου για την αντιμετώπιση θεμάτων που 

ενδέχεται να επηρεάσουν τις 

χρηματοοικονομικές αναφορές μετά τη 

μεταρρύθμιση ενός δείκτη αναφοράς επιτοκίου, 

συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασής του 

με εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς.  

Οι βασικές ευχέρειες (ή εξαιρέσεις από την 

εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων των 

επιμέρους προτύπων) που παρέχονται με τις 

τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα εξής:  

- Αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές: Κατά 

την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των 

ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από 

μισθώσεις), οι αλλαγές που απαιτούνται από τη 

μεταρρύθμιση των επιτοκίων δεν θα έχουν ως 

αποτέλεσμα την αναγνώριση κέρδους ή ζημίας 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων αλλά τον 

επαναϋπολογισμό του επιτοκίου. Το ανωτέρω 

ισχύει και για τις ασφαλιστικές Εταιρίες που 

κάνουν χρήση της προσωρινής εξαίρεσης από 

την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.  

- Λογιστική αντιστάθμισης: Σύμφωνα με τις 

τροποποιητικές διατάξεις οι αλλαγές στην 

τεκμηρίωση της αντιστάθμισης που απορρέουν 

από τη μεταρρύθμιση επιτοκίων δεν θα έχουν 

ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σχέσης 

αντιστάθμισης ή την έναρξη νέας σχέσης με την 

προϋπόθεση ότι αφορούν σε αλλαγές που 

επιτρέπονται από τη 2η φάση τροποποιήσεων. 

Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ο 

επαναπροσδιορισμός του αντισταθμιζόμενου 

κινδύνου για αναφορά σε ένα επιτόκιο 

μηδενικού κινδύνου και ο επαναπροσδιορισμός 

των στοιχείων αντιστάθμισης ή και των 

αντισταθμιζόμενων στοιχείων ώστε να 

αντανακλάται το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. 

Ωστόσο, τυχόν επιπρόσθετη 

αναποτελεσματικότητα θα πρέπει να 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. 
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους – 

Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής της 

οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης 

υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε 

περιόδους υπηρεσίας»  

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική 

απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) 

υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε 

περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing 

Benefits to Periods of Service (IAS 19)”), στην 

οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό 

αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των 

παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί 

συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων 

παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο 

άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή 

αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το 

«Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του 

Εργατικού Δικαίου»).  

Με βάση την ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται 

ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην 

Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του 

ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά 

συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 

“IASB Due Process Handbook (παρ. 8.6)”, οι 

οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να 

τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους 

πολιτική. 

Ο Όμιλος μέχρι την έκδοση της απόφασης 

ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 

κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από 

το άρθρο 8 του Ν. 3198/1955, τον Ν. 2112/1920, 

και της τροποποίησής του από τον Ν. 

4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη 

μέχρι την συμπλήρωση 16 ετών εργασίας 

ακολουθώντας την κλίμακα του Ν. 4093/2012 ή 

μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των 

εργαζομένων. 

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής Απόφασης 

στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει 

ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή 

των παροχών στα τελευταία δεκαέξι (16) έτη 

μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των 

εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του 

Ν.4093/2012. 

Βάσει των ανωτέρω και δεδομένο ότι η εταιρία 

συντάσσει για πρώτη φορά οικονομικές 

καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφορά η εφαρμογή της 

ως άνω οριστικής Απόφασης έχει 

αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής 

πολιτικής σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1 η επίδραση 

της οποίας παρουσιάζεται στη σημείωση 34 των 

συνημμένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) - 

«Παραχωρήσεις μισθωμάτων που 

σχετίζονται με την επιδημία του κορωνοϊού 

πέραν της 30 Ιουνίου 2021» 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της 

πανδημίας εξέδωσε αρχικά στις 28 Μαΐου 2020 

και στη συνέχεια στις 31 Μαρτίου 2021 

τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ώστε 

να δώσει τη δυνατότητα στους μισθωτές να μην 

λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως 

τροποποίηση μίσθωσης εάν είναι άμεση 

συνέπεια του COVID-19 και εφόσον πληρούνται 

όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) το αναθεωρημένο μίσθωμα ήταν το ίδιο ή 

μικρότερο από το αρχικό,  

β) η μείωση σχετιζόταν με μισθώματα που 

οφείλονταν πριν ή μέχρι τις 30 Ιούνιου 2021, γ) 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες ουσιώδεις 

αλλαγές στους όρους της μίσθωσης.  
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Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τους εκμισθωτές. 

Το Συμβούλιο έδωσε παράταση στην περίοδο 

ισχύος της σχετικής διευκόλυνσης από 30 

Ιουνίου 2021 σε 30 Ιουνίου 2022. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Απριλίου 2021. Πρόωρη εφαρμογή 

επιτρέπεται, συμπεριλαμβανομένων των 

ενδιάμεσων ή ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που δεν είχαν εγκριθεί προς 

δημοσίευση την 31 Μαρτίου 2021. 

 

ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 

(Τροποποίηση) – «Παράταση της 

προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρµογή 

του ΔΠΧΑ 9» 

Με την τροποποίηση αυτή, η οποία εκδόθηκε 

στις 25 Ιουνίου 2020, δόθηκε αναβολή της 

ημερομηνίας εφαρμογής κατά δύο έτη, σε 

ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να 

επιτρέψει χρόνο για την ομαλή υιοθέτηση του 

τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε 

όλο τον κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει σε 

περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να 

εφαρμόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. 

Επιπλέον τροποποιήθηκε το ΔΠΧΑ 4, έτσι ώστε 

οι ασφαλιστικές οντότητες να μπορούν να 

εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά 

Μέσα παράλληλα με το ΔΠΧΑ 17. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για 

μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρία και 

τον Όμιλο και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 

(ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα 

χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες 

βελτιώσεις που περιέχουν τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες 

εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2022: 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών 

προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς – 

Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρική 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να 

εφαρμόσει την παράγραφο Δ16(α) του 

Προσαρτήματος του ΔΠΧΑ 1 ώστε να 

επιμετρήσει σωρευτικές συναλλαγματικές 

διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά που 

αναφέρθηκαν από τη μητρική της, τα οποία 

είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης 

της μητρικής στα ΔΠΧΑ. 

 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Αμοιβές 

και το 10% τεστ για την διαγραφή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια 

οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν 

εφαρμόζει το τεστ του 10% της παραγράφου 

Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα 

πρέπει να διαγράψει μια χρηματοοικονομική 

υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές 

που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν μεταξύ της 
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οντότητας (δανειζόμενη) και του δανειστή, 

συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που 

καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν είτε από την 

οντότητα ή το δανειστή για λογαριασμό άλλου 

μέρους.  

 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις – Κίνητρα μίσθωσης 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για 

πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις 

βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό 

παράδειγμα 13 του προτύπου, με σκοπό να 

αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με 

τον λογιστικό χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης 

που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα 

κίνητρα μίσθωσης παρουσιάζονται στο 

παράδειγμα. 

 

ΔΛΠ 41 Γεωργία - Φορολογία στις 

επιμετρήσεις εύλογης αξίας  

Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της 

παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να 

μην περιλαμβάνουν τις ταμειακές ροές από τη 

φορολογία κατά την επιμέτρηση των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της παρούσας 

αξίας. Αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει τη 

συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13.  

 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια (Τροποποίηση) – 

«Εισπράξεις ποσών πριν από την 

προβλεπόμενη χρήση» 

Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που 

καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής 

λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου και το 

καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις 

στοιχείων που παράχθηκαν κατά τη διαδικασία 

της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη 

συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση. Τα 

έσοδα και οι δαπάνες παραγωγής αυτών των 

προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο 

αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται 

μειωτικά στο κόστος κτήσης των παγίων. 

Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να 

γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων 

και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια 

παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν 

αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της 

οντότητας. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2022. 

 

ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία (Τροποποίηση) – «Επαχθείς 

συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης μιας 

σύμβασης» 

Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον 

προσδιορισμό του κόστους εκπλήρωσης μιας 

σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η 

σύμβαση είναι επαχθής. Η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας 

σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 

συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής 

της σύμβασης και την κατανομή άλλων 

δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την 

εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης 

ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη 

για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει 

τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 

περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα 

μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2022.  

 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

(Τροποποίηση) – «Αναφορά στο 

Εννοιολογικό πλαίσιο»  

Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την 

«Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο 

(Τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 3)» με τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η 

τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε 

να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 

Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 

2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία 

συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε 

μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους 

υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση 

επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο 

αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει 

ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως 

ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία 

απόκτησης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2022. 

 

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 

17, το οποίο, μαζί με τις τροποποιήσεις που 

εκδόθηκαν στις 25 Ιουνίου 2020, αντικαθιστά το 

υφιστάμενο ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την 

καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις 

γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας 

περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης 

αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην 

διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά στην 

τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη 

χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων 

εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με 

βάση επικαιροποιημένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που 

αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά 

ταμειακών ροών των συμβάσεων και  

• εκτιμήσεων σχετικά με τους 

χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που 

προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2023. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για 

μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρία και 

τον Όμιλο και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 

και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων (Τροποποίηση) - «Κατάταξη 

υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή 

μακροπρόθεσμες» 
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Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση 

των υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης. Με την τροποποίηση 

διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των 

υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε 

υφιστάμενα δικαιώματα κατά την ημερομηνία 

λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η 

τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες 

της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται 

να συμβούν μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που 

συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2023.  

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων και Οδηγία Πρακτικής 

Εφαρμογής των ΔΠΧΑ Νο 2: Γνωστοποιήσεις 

λογιστικών πολιτικών (Τροποποιήσεις) 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Συμβούλιο των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε 

τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 με την οποία 

διευκρίνισε ότι: 

- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται 

στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8. 

- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να 

γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. 

Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν 

μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που 

περιλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις δύνανται να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές 

συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν 

θα πρέπει να γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές 

πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές 

ανάλογα με τη φύση κάποιων συναλλαγών 

ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη 

σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που 

σχετίζονται με σημαντικές συναλλαγές και 

γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικές στο 

σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν 

οι χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων τις χρειάζονται προκειμένου να 

κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική 

οντότητα έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική 

είναι πιο χρήσιμη στους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με 

την τυποποιημένη πληροφορία ή τη σύνοψη 

των διατάξεων των ΔΠΧΑ.  

- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα 

επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική 

πληροφόρηση για τις λογιστικές πολιτικές, η 

πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να 

παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση για 

τις λογιστικές πολιτικές. 

Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά 

παραδείγματα στη δεύτερη Δήλωση Πρακτικής 

για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της έννοιας 

του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις 

γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2023. 

 

ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις 

Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη 

(Τροποποίηση) - «Ορισμός Λογιστικών 

εκτιμήσεων» 
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Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Συμβούλιο των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε 

τροποποίηση στο ΔΛΠ 8 με την οποία:  

- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως 

νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα ως 

προς τη μέτρησή τους. 

- Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική 

μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων να 

αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να 

δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση 

αυτή η οικονομική οντότητα αναπτύσσει μία 

λογιστική εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών 

εκτιμήσεων περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και 

υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών 

εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα 

χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης και δεδομένα. 

- Η οικονομική οντότητα μπορεί να 

απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις 

της. Το γεγονός αυτό από τη φύση του δεν 

σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε 

αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι μεταβολές στα 

δεδομένα ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν 

μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν 

σχετίζονται με διόρθωση λάθους.  

 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2023. 

ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (Τροποποίηση) – 

«Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με 

στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από συγκεκριμένη συναλλαγή» 

Στις 7 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση 

στο ΔΛΠ 12 με την οποία περιόρισε το πεδίο 

εφαρμογής της εξαίρεσης αναγνώρισης 

σύμφωνα με την οποία οι Εταιρίες σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρούνταν από 

την υποχρέωση αναγνώρισης αναβαλλόμενου 

φόρου κατά την αρχική αναγνώριση στοιχείων 

ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η τροποποίηση 

αποσαφηνίζει ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν 

εφαρμόζεται πλέον σε συναλλαγές που κατά την 

αρχική αναγνώριση έχουν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ισόποσων φορολογητέων και 

εκπεστέων προσωρινών διαφορών, όπως οι 

μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις 

αποκατάστασης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2023. 

 

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 

(Τροποποίηση) – «Αρχική εφαρμογή ΔΠΧΑ 17 

και ΔΠΧΑ 9 - Συγκριτική πληροφόρηση» 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 το Συμβούλιο των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε 

τροποποίηση στο ΔΠΧΑ, η οποία προσθέτει μια 

νέα επιλογή για την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 17 

προκειμένου να εξομαλύνει τις λογιστικές 

αναντιστοιχίες που προκύπτουν στη συγκριτική 

πληροφόρηση μεταξύ των υποχρεώσεων των 

ασφαλιστικών συμβάσεων και των σχετικών 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17, και ως 

εκ τούτου να βελτιώσει τη χρησιμότητα της 

συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Επιτρέπει την παρουσίαση της συγκριτικής 

πληροφόρησης σχετικά με τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 

τρόπο που είναι πιο συνεπής με το ΔΠΧΑ 9. 
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2023. 

   

3. Οι σημαντικές 

λογιστικές αρχές που 

χρησιμοποιεί ο Όμιλος  

3.1. Ενοποίηση 

(α) Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις περιλαμβάνουν τις 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Μητρικής Εταιρίας και των θυγατρικών 

Εταιρειών στις οποίες ασκεί έλεγχο. Ο Όμιλος 

ελέγχει μια οντότητα όταν εκτίθεται ή έχει το 

δικαίωμα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη 

συμμετοχή του στην οντότητα και έχει την 

ικανότητα να επηρεάζει αυτές τις αποδόσεις 

μέσω της δύναμης του να κατευθύνει τις 

δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας. 

Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

θυγατρικών καταρτίζονται στην ίδια 

ημερομηνία και με τις ίδιες λογιστικές αρχές με 

τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Μητρικής. Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα 

αντίστοιχα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων, και τα μη 

πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές 

μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου 

απαλείφονται. Οι θυγατρικές Εταιρίες 

ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία που 

αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να 

ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο 

έλεγχος μεταβιβάζεται εκτός Ομίλου. Τα 

αποτελέσματα των εξαγοραζόμενων ή 

πωλούμενων θυγατρικών εντός της χρήσεως, 

περιλαμβάνονται στην Ενοποιημένη 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και στην 

Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος από ή έως την ημερομηνία 

εξαγοράς ή πώλησης, αντίστοιχα. Οι μη 

ελέγχουσες συμμετοχές αντιπροσωπεύουν το 

ποσοστό των κερδών ή ζημιών και των Ιδίων 

Κεφαλαίων που δεν ανήκουν στον Όμιλο και 

παρουσιάζονται ξεχωριστά στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων, στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος και στα Ίδια Κεφάλαια στην 

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, 

ξεχωριστά από τα Ίδια Κεφάλαια των μετόχων 

της Εταιρίας. Τυχόν ζημίες μερίζονται σε μη 

ελέγχουσες συμμετοχές ακόμα και αν το 

υπόλοιπο καταστεί αρνητικό. Συναλλαγές που 

οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε 

θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων 

λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της 

απόκτησης. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής 

είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που 

εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της 

κτήσης. Άμεσα συνδεδεμένα με την απόκτηση 

κόστη εξοδοποιούνται όταν 

πραγματοποιούνται.  

H υπεραξία κατά την αρχική αναγνώριση 

επιμετράται στο κόστος κτήσης το οποίο είναι 

το ποσό κατά το οποίο το κόστος αγοράς 

υπερβαίνει την εύλογη αξία των επιμέρους 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτήθηκαν. Αν το συνολικό κόστος της 

αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία 

των επιμέρους καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά 
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καταχωρείται άμεσα στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. Μετά την αρχική αναγνώριση, 

η υπεραξία επιμετράται στο κόστος κτήσης 

μείον τυχόν συσσωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. Η υπεραξία υπόκειται 

τουλάχιστον ετησίως σε έλεγχο απομείωσης. 

Για τους σκοπούς διενέργειας του ελέγχου 

απομείωσης η υπεραξία κατανέμεται κατά την 

ημερομηνία απόκτησης σε κάθε μονάδα 

δημιουργίας ταμειακών ροών που προβλέπεται 

ότι θα επωφεληθεί από τη συνένωση. Ο 

έλεγχος απομείωσης διενεργείται συγκρίνοντας 

το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας με τη 

λογιστική αξία της κάθε μονάδας 

συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας που 

έχει κατανεμηθεί στη μονάδα αυτή. Η 

ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία 

μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το 

απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της 

αξίας χρήσεως της μονάδας. Η αξία χρήσης 

προσδιορίζεται με προεξόφληση των 

μελλοντικών ροών με το κατάλληλο 

προεξοφλητικό επιτόκιο. Ζημία απομείωσης 

που καταχωρείται για υπεραξία δεν 

αναστρέφεται σε επόμενες περιόδους. Στις 

ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Μητρικής, οι συμμετοχές σε θυγατρικές 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν 

ζημίες απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. 

(β) Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενής είναι η οικονομική μονάδα στην 

οποία ο Όμιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί 

ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από 

κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται 

μέσω της συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές 

και λειτουργικές αποφάσεις της οικονομικής 

μονάδας. Στις συγγενείς επιχειρήσεις ο Όμιλος 

ασκεί ουσιώδη επιρροή και τα ποσοστά 

συμμετοχής κυμαίνονται από 20% - 50% των 

δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται στις 

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις με τη μέθοδο της “καθαρής 

θέσης”. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος 

κτήσεως. Η λογιστική αξία της συμμετοχής 

προσαρμόζεται ώστε να ενσωματώσει, το μετά 

την απόκτηση, μερίδιο του Ομίλου στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 

συγγενούς. Η λογιστική αξία της συγγενούς 

περιλαμβάνει και την υπεραξία η οποία δεν 

αποσβένεται και ούτε εξετάζεται ξεχωριστά για 

απομείωση. Το μερίδιο του Ομίλου πάνω στα 

κέρδη ή τις ζημίες των συγγενών επιχειρήσεων 

μετά την απόκτηση καταχωρείται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση 

που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μίας 

συγγενούς επιχείρησης εξισωθεί με το κόστος 

συμμετοχής στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται 

επιπλέον ζημίες, με εξαίρεση την περίπτωση 

που έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις 

για λογαριασμό της συγγενούς. Το μερίδιο του 

Ομίλου επί των μεταβολών που έχουν 

καταχωρηθεί απευθείας στα Λοιπά Συνολικά 

Έσοδα της συγγενούς, μετά την απόκτηση, 

καταχωρείται απευθείας στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου. Μετά την 

εφαρμογή της μεθόδου της «καθαρής θέσης», 

ο Όμιλος εξετάζει την αναγκαιότητα 

αναγνώρισης ζημίας απομείωσης της 

συγγενούς. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς ο 

Όμιλος εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν 

αντικειμενικές ενδείξεις ότι η επένδυση στη 

συγγενή Εταιρία έχει απομειωθεί. Εάν 
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υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ο Όμιλος υπολογίζει 

το ποσό της απομείωσης ως τη διαφορά 

μεταξύ του ανακτήσιμου ποσού και της 

λογιστικής αξίας της συγγενούς. Στις 

περιπτώσεις που ο Όμιλος διενεργεί 

συναλλαγές με μια συγγενή επιχείρηση, τα 

σχετικά κέρδη και οι ζημίες απαλείφονται κατά 

το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στη 

συγκεκριμένη συγγενή. Τυχόν ζημίες σε 

συναλλαγές παρέχουν αποδείξεις απομείωσης 

της αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου του 

ενεργητικού, περίπτωση στην οποία 

διενεργείται σχετική πρόβλεψη απομείωσης. Οι 

λογιστικές αρχές των συγγενών 

τροποποιούνται, όπου είναι απαραίτητο, ώστε 

να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν 

υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Στις Χρηματοοικο-

νομικές καταστάσεις της Μητρικής οι συγγενείς 

Εταιρίες εμφανίζονται στο κόστος απόκτησής 

τους μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης της 

αξίας τους. 

 

3.2. Συναλλαγματικές μετατροπές  

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα 

παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων 

των Εταιρειών του Ομίλου αποτιμώνται με 

χρήση του νομίσματος του οικονομικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κάθε Εταιρία 

λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 

λειτουργικό νόμισμα της Μητρικής Εταιρίας και 

νόμισμα αναφοράς. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει 

των ισοτιμιών που υφίστανται κατά την 

ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές 

από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 

προκύπτουν από μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε 

ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου 

και κατά την ημερομηνία ισολογισμού με τις 

υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

(γ) Εταιρίες του Ομίλου  

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων 

των Εταιρειών του Ομίλου οι οποίες έχουν 

διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από την 

Μητρική γίνεται ως εξής: 

▪ Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπάρχουν 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

▪ Τα ίδια κεφάλαια μετατρέπονται με τις 

ισοτιμίες που υπήρχαν κατά 

την ημερομηνία που προέκυψαν. 

▪ Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις 

μέσες ισοτιμίες περιόδου, εκτός εάν οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν σημαντική 

διακύμανση. 

Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές 

καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό της 

Καθαρής Θέσης, μέσω της Κατάστασης 

Συνολικού Εισοδήματος και μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα με την πώληση των 

επιχειρήσεων αυτών. Η υπεραξία και οι 

προσαρμογές των εύλογων αξιών που 

προκύπτουν κατά την απόκτηση οικονομικών 

μονάδων εξωτερικού μετατρέπονται με τις 

ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. 
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3.3. Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά 

στοιχεία προς πώληση 

Τα μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 

προς πώληση αποτιμώνται στη χαμηλότερη 

αξία μεταξύ της αναπόσβεστης και της εύλογης 

αξίας μείον τα κόστη που απαιτούνται για την 

πώληση. 

Τα μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 

κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση 

εφόσον η αναπόσβεστη αξία τους θα 

ανακτηθεί μέσω πώλησης παρά από τη 

συνεχιζόμενη χρήση τους. Αυτή η προϋπόθεση 

θεωρείται ότι ισχύει μόνο όταν η πώληση είναι 

πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο είναι 

διαθέσιμο για άμεση πώληση στην κατάσταση 

που βρίσκεται. Η διοίκηση πρέπει να θέλει την 

πώληση η οποία αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους από την 

καταχώρηση. 

 

3.4. Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες 

δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε 

μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική 

αξία των ενσωμάτων παγίων μόνο εάν 

πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρία 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος 

τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται 

στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι 

διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 

λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 

καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 

αποτελέσματα. Για τα παραγωγικά ακίνητα 

που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το 

τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που 

υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, 

μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές 

των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 

παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 

τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται 

ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις 

των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 

στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κατηγορία παγίων 
Έτη 

(Από – Έως) 

Κτήρια 40 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 8-25 

Φορτηγά Αυτοκίνητα 8-15 

Αυτοκίνητα 8-15 

Λοιπός εξοπλισμός 5-10 

 

Η απόσβεση των ενσώματων παγίων του 

ομίλου αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιμα για 

χρήση. 
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3.5. Κόστος δανεισμού 

Το κόστος του δανεισμού που σχετίζεται άμεσα 

με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

περιουσιακών στοιχείων, η ολοκλήρωση των 

οποίων απαιτεί σημαντικό χρόνο, προστίθεται 

στο κόστος τους, μέχρι το χρόνο που είναι 

ουσιαστικά έτοιμα προς χρήση ή προς πώληση. 

Τα έσοδα που προέρχονται από την προσωρινή 

τοποθέτηση των δανειακών κεφαλαίων που 

προορίζονται για απόκτηση των ανωτέρω 

περιουσιακών στοιχείων αφαιρείται από το 

αντίστοιχο δανειακό κόστος. Τα άλλα κόστη 

δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα 

στη χρήση που προκύπτουν. 

 

3.6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Λογισμικό – λοιπά άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 

αυτών, η οποία ανέρχεται σε δέκα (10) έτη. 

 

3.7. Απομείωση αξίας περιουσιακών 

στοιχείων. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 

τους τουλάχιστον ετησίως. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση 

ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους 

δεν θα ανακτηθεί. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία 

μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το 

απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της 

αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η 

αξία χρήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο της 

προεξόφλησης των μελλοντικών ροών με το 

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της 

αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία 

μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα 

στα αποτελέσματα χρήσεως κατά την οποία 

προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο 

έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία 

απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής. 

Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία 

απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η 

αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου 

αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης 

εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό 

που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την 

αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί 

εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης 

σε προηγούμενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης 

καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το 

περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, 

οπότε αναστροφή της ζημίας απόμείωσης 

αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής. 

Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα 

περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις 

μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας 

ταμειακών ροών. 
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3.8. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη 

αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως 

προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου 

σταθμικού κόστους. Κόστος δανεισμού δεν 

περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των 

αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης 

των αποθεμάτων στο πλαίσιο της συνήθους 

δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν 

εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση.  

 

3.9. Απαιτήσεις από πελάτες 

Αρχική Αναγνώριση 

Οι απαιτήσεις από πελάτες (που δεν περιέχουν 

σημαντικό χρηματοοικονομικό στοιχείο) 

αποτιμώνται αρχικά στην τιμή συναλλαγής. 

Μεταγενέστερης επιμέτρηση - Απομείωση 

Για τις απαιτήσεις από πελάτες η Εταιρία 

εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για 

τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία 

αναφοράς, επιμετράται η πρόβλεψη ζημιάς για 

ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη 

διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθούν τις 

μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. Το ποσό της 

ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα χρήσεως. 

 

3.10. Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες 

επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και 

χαμηλού κινδύνου. 

 

3.11. Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια 

κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες 

προνομιούχες μετοχές κατατάσσονται στις 

υποχρεώσεις. Άμεσα κόστη για την έκδοση 

μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του 

προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως των 

ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο 

εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων 

της Εταιρίας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές 

πωληθούν ή ακυρωθούν.  

Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση ιδίων 

μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή 

λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν 

συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως 

αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

3.12. Δανεισμός 

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.  

Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι τα επιτόκια 

που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα 

δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα 

επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 

προσαρμογής της αξίας στην οποία 
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απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής 

(πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της 

περιόδου των δανείων.  

 

3.13. Φόρος Εισοδήματος 

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους 

εισοδήματος αφορά τους τρέχοντες και τους 

αναβαλλόμενους φόρους. Τρέχοντες φόροι 

εισοδήματος, είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του 

φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει 

των συντελεστών φόρου που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού, καθώς και οι 

τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που 

αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φορολογικές 

ελαφρύνσεις / επιβαρύνσεις, που σχετίζονται με 

τα απεικονιζόμενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη 

(ή ζημίες), οι οποίοι θα καταλογισθούν από τις 

φορολογικές αρχές σε μελλοντικές χρήσεις. Οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 

υπολογίζονται, βάσει των θεσπισμένων 

συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά το 

χρόνο καταλογισμού τους, επί της διαφοράς 

μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής 

βάσης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, στο βαθμό που οι διαφορές 

αυτές συνθέτουν ετεροχρονισμούς, που θα 

εξαλειφθούν στο μέλλον. Οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις, αναγνωρίζονται μόνο 

στην έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα 

υπάρξουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, με 

τα οποία θα συμψηφισθούν οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις και μειώνονται κατά 

την έκταση στην οποία δεν είναι πλέον 

προφανές ότι η σχετική μελλοντική φορολογική 

ελάφρυνση θα εξασφαλισθεί. 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος 

καταχωρούνται στα Αποτελέσματα ή απευθείας 

στην Καθαρή Θέση, αν αφορούν στοιχεία που 

έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην Καθαρή 

Θέση. Οι Εταιρίες του Ομίλου συμψηφίζουν τις 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και τις 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, αν 

και μόνο αν: 

α) Υπάρχει ένα νομικά εφαρμοστέο δικαίωμα να 

συμψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις, 

έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. 

β) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις αφορούν σε φορολογητέα 

εισοδήματα που επιβάλλονται από την ίδια 

φορολογική αρχή. 

 

3.14.  Παροχές στο προσωπικό 

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το 

προσωπικό σε χρήμα και σε είδος 

καταχωρούνται ως έξοδο, όταν καθίστανται 

δεδουλευμένες. 

β) Παροχές μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία 

Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

(κρατική ασφάλιση) όσο και προγράμματα 

καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά 

την αποχώρηση από την υπηρεσία, 

επιβαλλόμενες από το Ν. 2112/20). Το 

δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων 

καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το κόστος των 
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προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και η 

υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον 

Ισολογισμό υπολογίζονται ετησίως 

αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected 

unit credit method). Για την προεξόφληση της 

μελλοντικής υποχρέωσης χρησιμοποιείται το 

επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου αντίστοιχης διάρκειας. 

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν 

από την αναθεώρηση των παραδοχών της 

αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζονται στα 

λοιπά συνολικά εισοδήματα. Η αναλογιστική 

μελέτη διενεργείται από ανεξάρτητο αναλογιστή 

κάθε 2 χρόνια. 

 

3.15. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν υπάρχει 

μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση 

ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, 

είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για 

διακανονισμό της δέσμευσης και το 

απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε 

χρήσεως και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις 

και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 

προεξοφλούνται με βάση ένα προ φόρου 

προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα 

για εκροή πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται, εφόσον η εισροή 

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

3.16. Προμηθευτές και Λοιποί Πιστωτές 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους 

και μεταγενέστερα επιμετρούνται σύμφωνα με 

το αποσβεσμένο κόστος και χρησιμοποιείται η 

μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου. Οι 

υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες 

αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή 

λιγότερο. Εάν όχι περιλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

3.17. Έσοδα 

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες: Τα έσοδα 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων 

αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και 

λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και 

επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται 

ως εξής:  

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 

αναγνωρίζονται με την πάροδο του χρόνου στη 

λογιστική περίοδο κατά την οποία 

παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τα έσοδα από την 

πώληση αγαθών όταν ο έλεγχος του αγαθού 

μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως με την 

παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία 

ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να 

επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον 

πελάτη. Οι επτά (7) βασικές κατηγορίες 

προϊόντων είναι τα: 

1. Στεγανωτικά Υλικά 

2. Χρώματα & Σοβάδες 

3. Κόλλες & Αρμόστοκοι 
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4. Επισκευαστικά Υλικά 

5. Βελτιωτικά Πρόσμικτα 

6. Επιστρώσεις Δαπέδων 

7. Εξωτερική Θερμομόνωση 

Ο Όμιλος δέχεται επιστροφές μόνο σε 

περίπτωση ελαττωματικού η εν γένει εκτός 

προδιαγραφών προϊόντος. 

Η απαίτηση αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα 

άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η 

οικονομική οντότητα το τίμημα για τις 

εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς 

τον πελάτη. Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο 

αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος έχει ικανοποιήσει 

τις υποχρεώσεις του προς τον πελάτη, πριν ο 

πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η 

πληρωμή. Η πληρωμή συνήθως είναι απαιτητή 

μεταξύ 30 – 120 ημερών. Η συμβατική 

υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος 

λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη 

(προκαταβολή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί 

ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 

(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά 

των αγαθών ή των υπηρεσιών. 

Η συμβατική υποχρέωση απο-αναγνωρίζεται 

όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης 

και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και 

με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν 

υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η 

λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο 

ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το 

ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 

λογιστικής) αξίας. 

Μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα 

αναγνωρίζονται στη Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων, ως έσοδο, κατά την 

ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους από 

την Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων. Τα 

δε προμερίσματα, κατά την ημερομηνία 

έγκρισης των από την Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

3.18. Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα σε 

δεδουλευμένη βάση. 

3.19. Μισθώσεις 

(α) Η Εταιρία ως Μισθωτής 

Μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση 

εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου 

της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου 

περιουσιακού στοιχείου για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις το νέο Πρότυπο απαιτεί 

από τον μισθωτή να αναγνωρίζει δικαίωμα 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρέωση 

μίσθωσης. Βάσει του ΔΠΧΑ 16, εξαλείφεται η 

διάκριση μεταξύ λειτουργικών και 

χρηματοδοτικών μισθώσεων και όλες οι 

μισθώσεις αναγνωρίζονται με ένα ενιαίο 

μοντέλο, εκτός από τις περιπτώσεις, μισθώσεων 

διάρκειας 12 μηνών ή μικρότερη, χωρίς επιλογή 

αγοράς και μισθώσεων χαμηλής αξίας. Η 

αναγνώριση των συγκεκριμένων μισθωμάτων 

πραγματοποιείται ως έξοδο. Κατά την 

ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρία 

αναγνωρίζει σαν υποχρέωση από μισθώσεις την 

παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών 
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μισθωμάτων. Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις 

διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο μέρος, ανάλογα με την περίοδο 

αποπληρωμής. Για την αποτίμηση της 

υποχρέωσης μίσθωσης περιλαμβάνονται κατά 

κύριο λόγο: σταθερές πληρωμές, μεταβλητές 

πληρωμές που βασίζονται σε δείκτη ή 

συντελεστή, τιμή εξάσκησης επιλογής αγοράς 

εφόσον αυτό είναι βέβαιο ότι θα εξασκηθεί. Οι 

πληρωμές αυτές υπολογίζονται για την διάρκεια 

της σύμβασης, η οποία είναι η μη ακυρώσιμη 

περίοδος μίσθωσης. Περίοδοι που καλύπτονται 

με δικαίωμα προαιρέσεως από την πλευρά της 

Εταιρίας, περιλαμβάνονται ως μίσθωση μόνο 

εάν είναι εύλογο ότι τα δικαιώματα προαίρεσης 

θα εξασκηθούν. Οι πληρωμές μελλοντικών 

μισθωμάτων προεξοφλούνται για την διάρκεια 

της μίσθωσης, χρησιμοποιώντας το τεκμαρτό 

επιτόκιο της μίσθωσης, ή εάν το ποσοστό αυτό 

δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, το διαφορικό 

επιτόκιο δανεισμού. Πρόκειται για το επιτόκιο 

με το οποίο ο μισθωτής θα έπρεπε να καταβάλει 

κατά την ημερομηνία της έναρξης της 

μίσθωσης, για δάνειο παρόμοιας διάρκειας και 

με παρόμοια εξασφάλιση, για να αποκτήσει ένα 

περιουσιακό στοιχείο παρόμοιας αξίας με το 

δικαίωμα χρήσης, σε παρόμοιο οικονομικό 

περιβάλλον. Κατά κύριο λόγο η Εταιρία 

χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού 

ως προεξοφλητικό επιτόκιο. Η λογιστική αξία 

των υποχρεώσεων από μισθώσεις 

επαναμετράται με την χρησιμοποίηση 

ανανεωμένου προεξοφλητικού επιτοκίου, όπου 

απαιτείται, στις περιπτώσεις που υπάρχει 

τροποποίηση στην σύμβαση. Το δικαίωμα 

χρήσης των περιουσιακών στοιχείων αρχικά 

αποτιμάται στο ποσό της αρχικής επιμέτρησης 

της υποχρέωσης από τη μίσθωση 

προσαρμοσμένο για τυχόν πληρωμές 

μισθωμάτων τα οποία καταβλήθηκαν κατά την 

ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή 

προγενέστερα, συν το αρχικό άμεσο κόστος και 

την εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης 

ή απομάκρυνσης του περιουσιακού στοιχείου, ή 

της αποκατάστασης του, σε περίπτωση που 

υπάρχει συμβατική υποχρέωση, μείον τυχόν 

κίνητρα μίσθωσης που έλαβε. Τα δικαιώματα 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων αποτιμώνται 

στο κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις οι 

οποίες υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο 

στην διάρκεια της σύμβασης, μείον τυχόν ζημιές 

απομείωσης και προσαρμόζονται με τυχόν 

επαναμετρήσεις που προκύπτουν 

μεταγενέστερα της έναρξης της σύμβασης. 

(β) Η Εταιρία ως εκμισθωτής 

Όταν ενσώματα πάγια εκμισθώνονται με 

χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των 

μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η 

διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της 

απαίτησης και της παρούσας αξίας της 

απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο 

χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την 

εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής 

επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια 

σταθερή περιοδική απόδοση. Οι μισθώσεις στις 

οποίες η Εταιρία δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά 

όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 

περιουσιακού στοιχείου, κατατάσσονται ως 

λειτουργικές μισθώσεις. Η Εταιρία δεν 

αντισυμβάλλεται με την ιδιότητα του 

εκμισθωτή. 
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3.20. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της 

Εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όταν η 

διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

 

3.21. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση 

προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα 

έσοδα βάσει της αρχής της συσχέτισης των 

εσόδων με τα έξοδα και απεικονίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσεως αφαιρετικά των 

αντίστοιχων εξόδων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με 

πάγια περιουσιακά στοιχεία κατάχωρούνται στο 

παθητικό ως έσοδα επομένων χρήσεων και 

μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

3.22. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία 

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση  

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία επιμετρούν τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αρχικά στην εύλογη αξία του προσθέτοντας 

κόστη συναλλαγής. Οι εμπορικές απαιτήσεις 

αρχικά επιμετρώνται στην τιμή συναλλαγής 

όπως ορίζει το ΔΠΧΑ 15.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 

ενσωματωμένα παράγωγα εξετάζονται στο 

σύνολό τους όταν διερευνάται εάν οι ταμειακές 

τους ροές είναι μόνο καταβολή κεφαλαίου και 

τόκων. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΧΠΑ 9, τα 

χρεόγραφα επιμετρούνται στη συνέχεια στο 

αποσβέσιμο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων, ή στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. Η 

ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: α) το 

επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων και β) τις 

συμβατικές ταμειακές ροές του μέσου, εάν 

αντιπροσωπεύουν «μόνο πληρωμές κεφαλαίου 

και τόκων» (SPPI κριτήριο) επί του υπολοίπου 

που εκκρεμεί. 

 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 

- στο αποσβεσμένο κόστος 

- στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων 

- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν διαθέτουν 

περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται 

σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων ούτε περιουσιακά στοιχεία που να 

αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, 

αποτιμώνται μεταγενέστερα βάσει της μεθόδου 

του πραγματικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη 

και οι ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 

όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να 

αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται. 

 

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου 

Ο Όμιλος (ή η Εταιρία) παύει να αναγνωρίζει 

ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά 
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δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 

μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιου-

σιακό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους 

όρους για διαγραφή. 

 

Ανακατάταξη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων 

Ανακατάταξη των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται σε 

σπάνιες περιπτώσεις και οφείλεται σε απόφαση 

του Ομίλου (ή της Εταιρίας) να τροποποιήσει το 

επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει για τη 

διαχείριση των εν λόγω χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων. 

 

Απομείωση 

Ο Όμιλος και η Εταιρία αναγνωρίζουν 

προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές για όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Οι 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη 

διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών 

ροών και όλων των ταμειακών ροών που ο 

Όμιλος (ή η Εταιρία) αναμένει να λάβει. Η 

διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μια 

εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου 

του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου. Για τις εμπορικές απαιτήσεις, ο 

Όμιλος και η Εταιρία εφάρμοσαν την 

απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και 

υπολόγισαν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για 

όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. 

Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, οι αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται με βάση τις 

ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Οι 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των 

επόμενων12 μηνών είναι ένα μέρος των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη 

διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, που προκύπτει από τη 

πιθανότητα αθέτησης πληρωμής ενός στοιχείου 

εντός των επόμενων 12 μηνών από την 

ημερομηνία αναφοράς. Σε περίπτωση που 

υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού 

κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η 

πρόβλεψη απομείωσης θα βασίζεται στις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές όλης της 

διάρκειας ζωής του στοιχείου. 

 

3.23. Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 

μείον το κόστος συναλλαγών, στην περίπτωση 

των δανείων και των πληρωτέων 

υποχρεώσεων. Για σκοπούς μεταγενέστερης 

επιμέτρησης, οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις ταξινομούνται ως χρηματο-

οικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο 

κόστος. Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο 

Όμιλος έχει το οριστικό δικαίωμα να αναβάλλει 

την εξόφληση για τουλάχιστον 12 μήνες μετά 

την ημερομηνία του ισολογισμού. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στον 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό στον ισολογισμό και 

στις επενδυτικές δραστηριότητες στην 

κατάσταση ταμειακών ροών. 

 

Από-αναγνώριση χρηματοοικονομικών 



 

                 Ετήσια έκθεση διαχείρισης  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις    

                 Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή                                          Σημειώσεις 

 

56 
 

υποχρεώσεων 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 

διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει 

από την υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική 

υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από 

τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά 

διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας 

υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται 

σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση 

αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της 

αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας 

υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες 

λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

4. Σημαντικές λογιστικές 

εκτιμήσεις και κρίσεις 

της Διοίκησης 

Η διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε εκτιμήσεις, 

παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου 

είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές 

αρχές και κανόνες σε σχέση µε την μελλοντική 

εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων 

και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις και 

παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά 

προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα 

δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 

τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην 

προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της 

Εταιρίας σε σχέση µε τη φύση και το επίπεδο 

των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι 

οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των 

οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια 

των οικονομικών καταστάσεων κατά τους 

επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως: 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα µε 

τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται µε 

εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις 

φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον 

τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και 

πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που 

πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς 

φορολογικούς ελέγχους.  

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη για 

τους φόρους εισοδήματος απαιτείται 

ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική 

εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν 

να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία 

έχουν καταχωρηθεί στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και οι διαφορές αυτές θα 

επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις 

προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους. 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρία αποµειώνει την αξία των εμπορικών 

απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή 

ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η 

είσπραξη εκάστης απαίτησης στο σύνολό της ή 

κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της 

Εταιρίας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση 

της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως 

επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την 

πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη 

στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας, τα 

οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας 

ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων 

των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
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Εκτίμηση της ωφέλιμής ζωής 

περιουσιακών στοιχείων 

Η Διοίκηση της Εταιρίας επανεξετάζει τις 

ωφέλιμές ζωές των ενσώματων και ασώματων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

αναγνωρίζονται µέσω απόκτησης. Οι εκτιμήσεις 

αυτών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις 

εκάστοτε συνθήκες αγοράς. 

Έλεγχοι απομείωσης διαθέσιμων προς 

πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού 

Η Εταιρία σε κάθε ημερομηνία οικονομικών 

καταστάσεων προβαίνει σε αξιολόγηση για το 

εάν υφίστανται αντικειμενικές αποδείξεις ότι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή 

ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας 

τους. Αν υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις, η Εταιρία 

αναγνωρίζει την σωρευτική ζημία που είχε 

αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων, έστω 

και αν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο δεν έχει πάψει να αναγνωρίζεται. 

 

Προβλέψεις για παροχές προς τους 

εργαζομένους 

Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία υπολογίζεται στην 

προεξοφληµένη παρούσα αξία των μελλοντι-

κών παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν 

καταστεί δεδουλευμένα στο τέλος της χρήσης, 

µε βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές 

καθίσταται δουλευμένες από τους υπαλλήλους 

ισομερώς κατά την διάρκεια της εργασιακής 

τους περιόδου. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές 

αυτές υπολογίζονται στη βάση 

χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών 

υποθέσεων που απαιτούν από την Διοίκηση να 

κάνει παραδοχές σχετικά µε τα επιτόκια 

προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των 

μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και 

ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και 

λοιπούς παράγοντες.  

Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές 

μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην 

σχετική υποχρέωση και στα σχετικά κόστη κάθε 

περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου 

αποτελείται από την παρούσα αξία των 

παροχών που κατέστησαν δουλευμένες, τον 

εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το 

κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες. Λόγω του 

μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, αυτές 

οι υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό 

αβεβαιότητας. 
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5. Έσοδα 

Τα έσοδα στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:  

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Πωλήσεις εμπορευμάτων 14.028.049,77 18.372.533,81 6.620.699,15 5.376.307,27

Πωλήσεις προϊόντων 72.842.823,79 55.094.627,98 61.283.162,76 50.515.315,60

Παροχή υπηρεσιών 23.052,60 10.863,48 - -

Λοιπές πωλήσεις 1.279.587,57 1.141.704,48 1.077.088,32 1.148.247,35

88.173.513,73 74.619.729,75 68.980.950,23 57.039.870,22

ΕταιρίαΌμιλος

 

6. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Έσοδα από επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις 22.515,17 - 15.457,55 -

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 1.037.087,66 765.786,72 1.028.662,34 746.628,94

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 73.553,83 225.361,50 - -

Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 56.751,86 1.014,59 4.898,78 -

Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 23.529,02 - - -

Λοιπά έσοδα 647.915,15 449.497,91 301.707,74 258.452,36

Έσοδα από προμήθειες - μεσιτείες 40.737,31 - 40.737,31 -

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμεταλλεύσεως 1.902.090,00 1.441.660,72 1.391.463,72 1.005.081,30

ΕταιρίαΌμιλος

 

7. Ανάλυση εξόδων 

7.1. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος Πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Αναλώσεις αποθεμάτων 47.129.119,67 37.875.502,52 37.565.391,07 28.656.502,98

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 2.572.656,51 1.819.475,42 2.227.527,73 1.819.475,42

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 391.924,30 232.713,48 362.157,31 232.713,48

Παροχές τρίτων 690.416,94 451.570,21 630.435,31 451.570,21

Φόροι - Τέλη 47.492,16 18.980,78 47.492,16 18.980,78

Διάφορα έξοδα 504.937,82 372.510,12 392.038,14 372.510,12

Αποσβέσεις παγίων 1.043.366,09 872.192,71 928.668,92 872.192,71

Ιδιόχρηση (684.084,35) (487.893,48) (684.084,35) (487.893,48)

51.695.829,14 41.155.051,76 41.469.626,29 31.936.052,22

ΕταιρίαΌμιλος

 

7.2.  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
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Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 3.675.855,49 2.543.118,85 1.317.992,90 1.056.115,74

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.422.209,98 1.713.332,75 980.271,93 1.539.461,08

Παροχές τρίτων 946.816,23 820.325,49 451.485,18 465.810,92

Φόροι - Τέλη 241.148,19 175.256,88 75.628,15 94.892,49

Διάφορα έξοδα 891.169,00 1.127.228,47 210.087,00 118.801,72

Αποσβέσεις παγίων 924.318,25 569.440,23 132.147,28 192.736,85

8.101.517,14 6.948.702,65 3.167.612,44 3.467.818,80

ΕταιρίαΌμιλος

 

 

7.3.  Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 7.352.193,21 7.332.072,83 5.765.290,34 4.893.330,80

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 469.510,98 469.591,84 260.804,36 127.273,70

Παροχές τρίτων 968.422,52 1.289.644,62 686.727,21 736.311,35

Φόροι - Τέλη 150.169,13 262.607,77 147.468,45 137.173,49

Διάφορα έξοδα 9.172.604,43 6.696.442,78 7.454.394,12 5.122.470,68

Αποσβέσεις παγίων 903.760,81 1.327.631,52 805.792,69 739.665,57

19.016.661,08 17.377.991,37 15.120.477,17 11.756.225,59

ΕταιρίαΌμιλος

 

7.4.  Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

Τα Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 694.461,05 678.806,78 694.461,05 678.806,78

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 68.940,71 40.106,60 37.243,16 40.106,60

Παροχές τρίτων 26.887,65 30.985,90 26.887,65 30.985,90

Φόροι - Τέλη 2.907,93 1.979,60 2.907,93 1.979,60

Διάφορα έξοδα 124.892,25 98.296,40 95.954,11 98.296,40

Αποσβέσεις παγίων 67.708,68 58.941,95 67.708,68 58.941,95

985.798,27 909.117,23 925.162,58 909.117,23

ΕταιρίαΌμιλος

 

7.5.  Κόστος μισθοδοσίας 

Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

αναλύεται ως εξής: 
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01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Μισθοί 11.575.730,28 10.114.784,85 7.505.005,27 6.576.547,27

Εργοδοτικές εισφορές 2.332.040,48 1.998.736,45 1.725.596,83 1.602.705,27

Παροχές συνταξιοδότησης 245.751,43 14.003,72 245.751,43 66.039,28

Αποζημιώσεις απολύσεως 4.738,22 (6.462,61) - (6.462,61)

Λοιπά 566.046,70 229.020,00 528.918,49 229.020,00

14.724.307,11 12.350.082,41 10.005.272,02 8.467.849,21

ΕταιρίαΌμιλος

 

 

Αριθμός προσωπικού
01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Μισθωτοί - Ημερομίσθιοι 519 504 356 334

ΕταιρίαΌμιλος

 

8. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα Λοιπά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων 84.532,34 266.684,08 - 252.527,05

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις 2.352,51 109.979,61 - -

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζημιές 652.672,39 83.026,01 201.066,22 33.654,79

Ζημιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 5.286,58 - 5.286,58 -

Ζημιές από διαγραφή απαιτήσεων - 208,98 - -

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 56.356,66 8.359,57 12.184,42 2.009,09

Συναλλαγματικές Διαφορές 408.109,33 551.295,42 - -

Σύνολο 1.209.309,81 1.019.553,67 218.537,22 288.190,93

ΕταιρίαΌμιλος

 

9. Χρηματοοικονομικά έξοδα & έσοδα 

Τα Χρηματοοικονομικά έξοδα & έσοδα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 391.066,47 356.906,35 237.829,82 269.173,68

Χρεωστικοί τόκοι μισθώσεων 127.647,85 131.912,08 15.923,42 15.431,64

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 81.740,71 64.969,77 60.525,06 48.426,28

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 600.455,03 553.788,20 314.278,30 333.031,60

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 9.110,04 13.128,05 5.329,70 8.504,05

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα (265,15) 354,15

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 8.844,89 13.482,20 5.329,70 8.504,05

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) 609.299,92 567.270,40 319.608,00 341.535,65

Όμιλος Εταιρία
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10. Φόρος Εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος των αποτελεσμάτων χρήσεως υπολογίζεται βάσει των εκάστοτε 

ισχυόντων συντελεστών φόρου εισοδήματος, βάσει της τρέχουσας φορολογικής νομοθεσίας κάθε 

χώρας. Οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές για την παρούσα και την προηγούμενη χρήση έχουν ως 

ακολούθως: Σύμφωνα με τον νόμο Ν.4646/ΦΕΚ Α’ 201/12.12.2019 ο φορολογικός συντελεστής των 

νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα για τη χρήση 2021 ανέρχεται σε 22% (31.12.2020: 24%). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4646/2019, ο φορολογικός συντελεστής των κερδών 

από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες για 

τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής, διαμορφώνεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%). 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος (έσοδο/(έξοδο), που απεικονίζεται στις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο έναρξης (159.757,06) (319.490,46) (160.916,95) (244.425,01)

Φόρος αποτελεσμάτων (107.537,02) 156.586,68 (11.894,34) 76.567,42

Φόρος ιδίων κεφαλαίων 1.895,65 7.741,17 (323,29) 6.940,64

Υπόλοιπο τέλους (265.398,42) (155.162,62) (173.134,57) (160.916,95)

Όμιλος Εταιρία

 

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και του ποσού 

των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του Ελληνικού Φορολογικού συντελεστή 

στα κέρδη/ζημιές προ φόρων συνοψίζεται στα εξής: 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 8.516.425,67 8.389.379,61 9.162.049,65 9.363.019,20

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρίας (2021: 22%, 

2020: 24%)
2.043.942,16 2.013.451,11 2.015.650,92 2.247.124,61

Επίπτωση λόγω διαφορετικών φορολογικών

συντελεστών θυγατρικών εξωτερικού
(61.072,65) 78.659,11

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος 196.673,80 359.637,71 43.602,57 359.210,99

Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις - - - -

Αλλαγή φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης - - - -

Φορολογικές ζημίες 37.888,30 77.153,32 - -

Χρήση φορολογικών ζημιών (3.864,72) - - -

Αλλαγή φορολογικού συντελεστή (13.409,74) - (13.409,74) -

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων - (923.382,25) - (923.382,25)

Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος (26.940,11) (30.686,32) (26.940,11) (30.686,32)

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2.173.217,04 1.574.832,68 2.018.903,64 1.652.267,03

Όμιλος Εταιρία
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Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι 

ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές 

αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία 

θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που 

αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των 

κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 

Για τις χρήσεις 2015 έως και 2018 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013, δεν 

προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις και οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης έχουν 

υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. Η Εταιρία δεν έχει αναθέσει τον προαιρετικό έλεγχο 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2021. Η διοίκηση 

της Εταιρίας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις σε ενδεχόμενο έλεγχο. 

Στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις η αναβαλλόμενη φορολογία εμφανίζεται ως εξής:  

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.295.445,35 3.597.102,44 3.238.762,87 3.544.865,42

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (3.560.843,77) (3.752.265,06) (3.411.897,44) (3.705.782,37)

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση  Οικονομικής Θέσης (265.398,42) (155.162,62) (173.134,57) (160.916,95)

Όμιλος Εταιρία

 

 

Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογίας του Ομίλου αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:  

Όμιλος

01.01.2021
(Χρέωση)/ Πίστωση

στα αποτελέσματα

(Χρέωση)/ Πίστωση

στην καθαρή θέση
31.12.2021

Επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες αξίες (2.152.373,97) 153.248,70 - (1.999.125,28)

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων βάση 

ωφέλιμης ζωής
(1.599.884,95) 38.166,46 - (1.561.718,50)

Αναγνώριση Λειτουργικών  μισθώσεων 34.550,01 2.854,75 - 37.404,76

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
72.410,83 (7.416,30) (323,29) 64.671,25

Απομείωση αξίας εμπορικών απαιτήσεων 294.701,47 (30.105,51) - 264.595,96

Απομείωση Συμμετοχών 3.195.025,50 (266.252,13) - 2.928.773,38

Σύνολο (155.571,11) (109.504,03) (323,29) (265.398,43)  

Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογίας της Μητρικής Εταιρίας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Εταιρία

01.01.2021
(Χρέωση)/ Πίστωση

στα αποτελέσματα

(Χρέωση)/ Πίστωση

στην καθαρή θέση
31.12.2021

Επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες αξίες (2.152.373,97) 153.248,70 - (1.999.125,28)

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων βάση 

ωφέλιμης ζωής
(1.553.408,39) 140.636,23 - (1.412.772,17)

Αναγνώριση Λειτουργικών  μισθώσεων 2.299,98 (221,20) - 2.078,78

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
72.410,83 (7.416,30) (323,29) 64.671,25

Απομείωση αξίας εμπορικών απαιτήσεων 275.129,10 (31.889,63) - 243.239,47

Απομείωση Συμμετοχών 3.195.025,50 (266.252,13) - 2.928.773,38

Σύνολο (160.916,95) (11.894,34) (323,29) (173.134,57)  
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11. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Όμιλος
Γήπεδα & 

οικόπεδα

Κτίρια & 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31.12.2020 3.876.610,58 20.739.212,55 24.240.356,15 3.280.135,44 5.622.827,75 390.285,60 58.149.428,07

Προσθήκες περιόδου 240.574,40 185.613,51 1.062.708,30 229.197,24 529.671,40 4.445.933,99 6.693.698,84

Μειώσεις / Διαγραφές περιόδου (279.197,49) - (40.444,14) (148.424,44) (46.611,17) (288.372,72) (803.049,96)

Μεταφορές από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση - 71.428,12 391.792,03 - - (551.002,22) (87.782,07)

Συναλλαγματικές Διαφορές (138,04) (1.024,69) (17.675,77) (8.373,66) (5.025,00) (6.592,82) (38.829,98)

Λοιπές Μεταβολές - - (78.713,77) - - - (78.713,77)

Σύνολο κατά την 31.12.2021 3.837.849,45 20.995.229,49 25.558.022,80 3.352.534,58 6.100.862,98 3.990.251,83 63.834.751,13

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31.12.2020 - 1.284.607,74 11.026.266,90 2.098.777,13 3.827.602,41 - 18.237.254,18

Αποσβέσεις χρήσεως - 550.686,17 1.187.961,15 147.417,01 335.347,68 - 2.221.412,01

Μειώσεις / Διαγραφές περιόδου - - (5.411,97) (146.374,11) (43.456,10) - (195.242,18)

Συναλλαγματικές Διαφορές - (202,60) (7.762,54) (6.590,30) (1.204,14) - (15.759,58)

Λοιπές Μεταβολές - (8.260,02) (63.356,88) - (0,01) - (71.616,91)

Σύνολο κατά την 31.12.2021 - 1.826.831,29 12.137.696,66 2.093.229,73 4.118.289,84 - 20.176.047,52

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.12.2020 3.876.610,58 19.454.604,81 13.214.089,25 1.181.358,31 1.795.225,34 390.285,60 39.912.173,89

Kατά την 31.12.2021 3.837.849,45 19.168.398,20 13.420.326,14 1.259.304,85 1.982.573,14 3.990.251,83 43.658.703,61  
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Εταιρία
Γήπεδα & 

οικόπεδα

Κτίρια & 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31.12.2020 2.550.335,65 16.395.899,58 18.130.079,82 2.382.901,91 5.106.506,04 - 44.565.723,00

Προσθήκες περιόδου 240.574,40 185.613,51 861.704,85 28.509,65 502.163,97 87.781,99 1.906.348,37

Μειώσεις / Διαγραφές περιόδου (36.815,05) (32.429,69) (46.611,17) (115.855,91)

Μεταφορές από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση (87.781,99) (87.781,99)

Σύνολο κατά την 31.12.2021 2.790.910,05 16.581.513,09 18.954.969,62 2.378.981,87 5.562.058,84 - 46.268.433,47

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31.12.2020 - 405.126,87 8.211.336,69 1.395.924,63 3.497.595,17 - 13.509.983,36

Αποσβέσεις χρήσεως 411.309,87 843.575,64 124.946,50 301.516,75 1.681.348,76

Μειώσεις / Διαγραφές περιόδου (3.247,64) (30.379,36) (43.456,10) (77.083,10)

Σύνολο κατά την 31.12.2021 - 816.436,74 9.051.664,69 1.490.491,77 3.755.655,82 - 15.114.249,02

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.12.2020 2.550.335,65 15.990.772,71 9.918.743,13 986.977,28 1.608.910,87 - 31.055.739,64

Kατά την 31.12.2021 2.790.910,05 15.765.076,35 9.903.304,93 888.490,10 1.806.403,02 - 31.154.184,45  

 

Επί των ανωτέρω ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις. 
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12. Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

Όμιλος Γήπεδα & οικόπεδα
Κτίρια & κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31.12.2020 126.137,67 2.756.480,38 15.954,64 1.115.428,10 27.073,66 4.041.074,45

Προσθήκες περιόδου - - - 292.688,69 - 292.688,69

Μειώσεις / Διαγραφές περιόδου - (48.132,23) - (198.312,03) - (246.444,26)

Συναλλαγματικές Διαφορές (2.130,76) (26.869,18) - (43,75) - (29.043,69)

Σύνολο κατά την 31.12.2021 124.006,91 2.681.478,97 15.954,64 1.209.761,01 27.073,66 4.058.275,19

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31.12.2020 5.228,50 522.900,76 9.116,94 477.903,11 15.319,06 1.030.468,37

Προσθήκες περιόδου 2.570,09 254.482,57 3.781,64 374.303,20 3.217,80 638.355,30

Μειώσεις / Διαγραφές περιόδου - - - (171.660,89) - (171.660,89)

Συναλλαγματικές Διαφορές (88,32) (4.812,39) - (17,51) - (4.918,22)

Λοιπές Μεταβολές - 7.832,40 1.480,38 (9.417,34) 5.855,29 5.750,73

Σύνολο κατά την 31.12.2021 7.710,27 780.403,34 14.378,96 671.110,57 24.392,15 1.497.995,29

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.12.2020 120.909,17 2.233.579,62 6.837,70 637.524,99 11.754,60 3.010.606,08

Kατά την 31.12.2021 116.296,64 1.901.075,63 1.575,68 538.650,44 2.681,51 2.560.279,90  
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Εταιρία Γήπεδα & οικόπεδα
Κτίρια & κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα & 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31.12.2020 542.766,43 542.766,43

Προσθήκες περιόδου 143.254,14 143.254,14

Μειώσεις / Διαγραφές περιόδου (77.958,37) (77.958,37)

Σύνολο κατά την 31.12.2021 - - - 608.062,20 - 608.062,20

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31.12.2020 234.924,10 234.924,10

Προσθήκες περιόδου 162.964,36 162.964,36

Μειώσεις / Διαγραφές περιόδου (63.255,78) (63.255,78)

Σύνολο κατά την 31.12.2021 - - - 334.632,68 - 334.632,68

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.12.2020 - - - 307.842,33 - 307.842,33

Kατά την 31.12.2021 - - - 273.429,52 - 273.429,52
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13. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Όμιλος
Εμπορικά 

σήματα
Λογισμικά Λοιπά Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31.12.2020 212.030,69 1.469.097,47 253.447,05 1.934.575,21

Προσθήκες περιόδου 101.919,33 146.137,57 332,64 248.389,54

Εσωτερικές μεταφορές - (13.144,85) - (13.144,85)

Συναλλαγματικές Διαφορές - (12.057,34) - (12.057,34)

Σύνολο κατά την 31.12.2021 313.950,02 1.590.032,85 253.779,69 2.157.762,56

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31.12.2020 154.290,07 950.426,70 247.953,38 1.352.670,15

Προσθήκες περιόδου 12.959,08 86.536,47 2.793,08 102.288,63

Συναλλαγματικές Διαφορές - (2.704,42) - (2.704,42)

Σύνολο κατά την 31.12.2021 167.249,15 1.034.258,75 250.746,46 1.452.254,36

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.12.2020 57.740,62 518.670,77 5.493,67 581.905,06

Kατά την 31.12.2021 146.700,87 555.774,10 3.033,23 705.508,20  

 

Εταιρία
Εμπορικά 

σήματα
Λογισμικά Λοιπά Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31.12.2020 212.030,69 1.238.193,68 253.447,05 1.703.671,42

Προσθήκες περιόδου 101.919,33 137.882,71 239.802,04

Σύνολο κατά την 31.12.2021 313.950,02 1.376.076,39 253.447,05 1.943.473,46

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31.12.2020 154.290,07 781.187,38 247.953,38 1.183.430,83

Προσθήκες περιόδου 12.959,08 77.126,46 2.793,08 92.878,62

Σύνολο κατά την 31.12.2021 167.249,15 858.313,84 250.746,46 1.276.309,45

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31.12.2020 57.740,62 457.006,30 5.493,67 520.240,59

Kατά την 31.12.2021 146.700,87 517.762,55 2.700,59 667.164,01  

 

14. Συμμετοχές σε θυγατρικές Εταιρίες 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρίες της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 
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31.12.2021 Εταιρία

Επωνυμία
Χώρα

Δραστηριότητας
%

Κόστος

Κτήσεως
Απομειώσεις Καθαρή αξία

Isomat Romania SRL Ρουμανία 100% 10.046.779,71 (2.551.387,67) 7.495.392,04

Isomat International EOOD Βουλγαρία 100% 330.000,00 - 330.000,00

Isomat D.O.O. Σερβία 100% 11.607.397,42 (9.100.000,00) 2.507.397,42

Isomat CEE D.O.O. Σλοβενία 100% 600.000,00 - 600.000,00

Isomat Deutschland GmbH Γερμανία 100% 616.667,99 - 616.667,99

OOO Isomat Ρωσία 100% 126,98 - 126,98

Isomat Yapi Kimya Sallari Ticaret 

Limitid Sirketi
Τουρκία 100% 1.773.330,52 (1.661.218,59) 112.111,93

Σύνολο 24.974.302,62 (13.312.606,26) 11.661.696,36
 

31.12.2020 Εταιρία

Επωνυμία
Χώρα

Δραστηριότητας
%

Κόστος

Κτήσεως
Απομειώσεις Καθαρή αξία

Isomat Romania SRL Ρουμανία 99,87% 3.542.387,67 (2.551.387,67) 991.000,00

Isomat International EOOD Βουλγαρία 100% 330.000,00 330.000,00

Isomat D.O.O. Σερβία 100% 9.100.000,00 (9.100.000,00) -

Isomat CEE D.O.O. Σλοβενία 100% 570.000,00 - 570.000,00

Isomat Deutschland GmbH Γερμανία 100% 616.667,99 616.667,99

OOO Isomat Ρωσσία 100% 126,98 126,98

Isomat Yapi Kimya Sallari Ticaret 

Limitid Sirketi
Τουρκία 100% 1.661.218,59 (1.661.218,59) -

Σύνολο 15.820.401,23 (13.312.606,26) 2.507.794,97  

Στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής οι θυγατρικές Εταιρίες εμφανίζονται στο κόστος 

απόκτησής τους μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. 

Η Διοίκηση της Μητρικής Εταιρίας αξιολογώντας τις ενδείξεις σχετικά με πιθανή απομείωση της 

ανακτήσιμης αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές, κατά την πρώτη μετάβαση σε Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ήτοι 1.1.2020 προχώρησε σε απομείωση των επενδύσεων στις 

θυγατρικές της, όπως αναλύονται ανωτέρω. 

Το ανακτήσιμο ποσό καθορίστηκε με τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (value in use), βάσει 

προβλέψεων των ταμειακών ροών πενταετούς περιόδου. Οι εκτιμήσεις που αποτέλεσαν τη βάση για 

τους προϋπολογισμούς έγιναν από τη Διοίκηση του Ομίλου. Οι εκτιμήσεις για τα έσοδα και τα μικτά 

κέρδη βασίστηκαν σε πρόσφατα ιστορικά στοιχεία, προσαρμοσμένα στις τρέχουσες οικονομικές 

συνθήκες και την προσδοκώμενη εξέλιξη της απόδοσης.  

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι συνεπείς με ανεξάρτητες εξωτερικές πηγές 

πληροφόρησης, και αναλύονται παρακάτω για ανά μονάδα ταμειακών ροών (ΜΤΡ).  
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Παραδοχές

Isomat 

Romania SRL 

(Ρουμανία)

Isomat 

International 

EOOD 

(Βουλγαρία)

Isomat D.O.O. 

(Σερβία)

Isomat CEE 

D.O.O. 

(Σλοβενία)

Isomat 

Deutschland 

GmbH 

(Γερμανία)

Isomat Yapi 

Kimya Sallari 

Ticaret Limitid 

Sirketi 

(Τουρκία)

Επιτόκιο προεξόφλησης, σταθμισμένος 

μέρος όρος - μετά φόρο
10,20% 7,00% 10,30% 6,80% 4,80% 24,60%

Επιτόκιο προεξόφλησης, σταθμισμένος 

μέρος όρος - προ φόρο
12,70% 7,78% 12,12% 8,40% 6,86% 27,95%

Μέσος ρυθμός αύξησης εσόδων 18,11% 14,24% 12,18% 24,48% 14,74% 10,00%

Ποσοστό ανάπτυξης στο διηνεκές 2,00% 1,50% 2,00% 1,50% 2,00% 2,00%  

Μεταβολές συμμετοχών στην κλειόμενη χρήση:  

Μεταβολές - Isomat Romania SRL

Ημερομηνία Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ

17/3/2021 Αγορά από τρίτους και απόκτηση 100% 4.392,04

15/6/2021 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 2.000.000,00

18/11/2021 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 2.000.000,00

15/12/2021 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 2.500.000,00

Σύνολο - Isomat Romania SRL 6.504.392,04

Μεταβολές - Isomat D.O.O.

Ημερομηνία Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ

23/12/2021 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 2.507.397,42

Σύνολο - Isomat D.O.O. 2.507.397,42

Μεταβολές - Isomat CEE D.O.O.

Ημερομηνία Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ

1/9/2021 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 30.000,00

Σύνολο - Isomat CEE D.O.O. 30.000,00

Μεταβολές - Isomat Yapi Kimya Sallari Ticaret Limitid Sirketi

Ημερομηνία Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ

13/12/2021 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 112.111,93

Σύνολο - Isomat Yapi Kimya Sallari Ticaret Limitid Sirketi 112.111,93  

 

15. Λοιπά Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Τα λοιπά Χρηματοοικονομικά Μέσα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

Όμιλος Εταιρία

Επωνυμία 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 

ΠΟΛΙΤ.ΕΤΑΙΡ.ΕΠΙΧ/ΤΙΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
14.673,51 14.673,51 14.673,51 14.673,51

Σύνολο 14.673,51 14.673,51 14.673,51 14.673,51  

16. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Δοσμένες εγγυήσεις 85.559,57 79.009,81 58.536,67 60.846,93

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.000,00 120.000,00 120.000,00

Σύνολο Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 87.559,57 79.009,81 178.536,67 180.846,93  

17. Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Εμπορεύματα 2.526.473,89 2.142.013,76 1.179.097,16 929.090,72

Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή 3.414.177,75 2.846.637,84 2.725.614,52 2.247.571,53

Α΄ Ύλες & Βοηθητικές, Υλικά 9.127.850,43 7.624.940,86 7.004.627,16 5.878.532,63

Συσκευασίας, λοιπά αναλώσιμα 12.359,27 1.646,83 - -

Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.112.625,75 487.045,28 871.643,03 479.638,43

Σύνολο αποθεμάτων 16.193.487,09 13.102.284,57 11.780.981,87 9.534.833,31  

Επί των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.  

 

18. Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Πελάτες 15.518.476,97 15.246.155,18 20.685.801,53 21.625.020,45

Επιταγές Εισπρακτέες 6.946.254,62 6.019.485,18 6.905.981,84 5.586.199,80

Επιταγές σε καθυστέρηση 610.312,27 680.329,88 610.312,27 680.329,88

Γραμμάτια εισπρακτέα 974.501,36 710.887,37 883.034,69 710.887,37

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 132.002,34 150.223,75 132.002,34 150.223,75

Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες 

και χρεώστες
270.002,94 264.262,26 - -

Μείον: πρόβλεψη απομείωσης (2.671.630,73) (4.768.848,94) (1.516.202,99) (1.556.940,30)

Σύνολο εμπορικών 

απαιτήσεων
21.779.919,77 18.302.494,68 27.700.929,68 27.195.720,95

 

Επί των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9, ο Όμιλος και η Εταιρία εφαρμόζουν την απλοποιημένη μέθοδο, για τον 

υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η οποία χρησιμοποιεί την πρόβλεψη της 

αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας για όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων. 

Για τον έλεγχο της απομείωσης που πραγματοποιήθηκε στις 31.12.2021 σύμφωνα με την ως άνω 

μέθοδο χρησιμοποιήθηκαν προϋπολογιστικά ποσοστά. Τα ποσοστά αυτά βασίζονται στις ημέρες 

καθυστέρησης πληρωμών για ομάδες πελατών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο υπολογισμός 
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αντανακλά ένα σταθμισμένο με πιθανότητες αποτέλεσμα, τη χρονική αξία του χρήματος, λογικές και 

βάσιμες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες την ημερομηνία του ισολογισμού για γεγονότα του 

παρελθόντος, τις τρέχουσες συνθήκες, τις προβλέψεις για τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες και 

συγκεκριμένες πληροφορίες για ορισμένες απαιτήσεις. 

Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες συνήθως 

διακανονίζονται σε 0 - 120 ημέρες για τον Όμιλο και την Εταιρία, ενώ σε περιπτώσεις μη έγκαιρης 

είσπραξης δεν καταλογίζονται στους πελάτες τόκοι υπερημερίας. 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας 

έχει ως ακολούθως: 

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

0 - 90 ημέρες 8.711.967,91 7.320.997,87 11.080.371,87 10.878.288,38

91 - 180 ημέρες 6.533.975,93 5.490.748,40 8.310.278,90 8.158.716,29

181 - 270 ημέρες 4.355.983,95 3.660.498,94 5.540.185,94 5.439.144,19

271 - 365 ημέρες 2.177.991,98 1.830.249,47 2.770.092,97 2.719.572,10

21.779.919,77 18.302.494,68 27.700.929,68 27.195.720,95  

19. Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι Λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Απαίτηση από φόρο εισοδήματος 172,16 1.020,69 - -

Λοιποί φόροι εισπρακτέοι 34.945,87 260.354,01 - 130.893,25

Προκαταβολές σε πιστωτές 392.279,11 379.625,75 100.191,93 235.449,39

Αγορές υπό παραλαβή 17.866,93 - - -

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 32.240,03 30.510,01 - -

Έξοδα επομένων χρήσεων 241.280,62 201.329,62 209.707,33 188.201,48

Σύνολο λοιπές απαιτήσεις 718.784,72 872.840,08 309.899,26 554.544,12  

20. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσεως 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων του 

Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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Όμιλος Εταιρία

Επωνυμία 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 

εσωτερικού
46.850,77 46.850,77 46.850,77 46.850,77

Σύνολο 46.850,77 46.850,77 46.850,77 46.850,77  

21. Χρηματικά διαθέσιμα & Ισοδύναμα 

Τα Χρηματικά διαθέσιμα & Ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Ταμείο 28.733,27 24.274,74 20.190,87 18.116,21

Τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 9.547.194,77 7.163.732,63 3.864.487,89 4.540.540,25

Σύνολο Χρηματικά διαθέσιμα & Ισοδύναμα 9.575.928,04 7.188.007,37 3.884.678,76 4.558.656,46  

Πιστωτική διαβάθμιση ταμειακών διαθεσίμων 

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 5.722.986,89 6.089.172,74 3.849.105,90 4.516.871,45

Προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ -

Σύνολο καταθέσεων σε Ευρώ 5.722.986,89 6.089.172,74 3.849.105,90 4.516.871,45

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν 3.824.207,88 1.074.559,89 15.381,99 23.668,80

Προθεσμιακές καταθέσεις σε Ξ.Ν -

Σύνολο καταθέσεων σε Ξ.Ν 3.824.207,88 1.074.559,89 15.381,99 23.668,80

Σύνολο καταθέσεων σε τράπεζες 9.547.194,77 7.163.732,63 3.864.487,89 4.540.540,25  

Το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων του Ομίλου είναι τοποθετημένα στις ελληνικές συστημικές 

τράπεζες εντός της ελληνικής επικράτειας. Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι αυτή την περίοδο δεν 

υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των προαναφερθέντων καταθέσεων. 

 

22. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμύριων τριών χιλιάδων 

πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ (5.003.526,00 ευρώ) διηρημένο σε δεκαέξι εκατομμύρια εξακόσιες 

εβδομήντα οχτώ χιλιάδων τετρακόσιες είκοσι (16.678.420) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. 

 

23. Αποθεματικά κεφάλαια 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 



 

                 Ετήσια έκθεση διαχείρισης  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις    

                 Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή                                          Σημειώσεις 

 

74 
 

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Τακτικό αποθεματικό 1.667.842,00 1.387.175,00 1.667.842,00 1.387.175,00

Ειδικά αποθεματικά 33.793,57 33.793,57 33.793,57 33.793,57

Eκτακτα αποθεματικά 43.895.242,70 37.895.242,70 43.895.242,70 37.895.242,70

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 

νόμων Ν.3299/2004
2.618.541,12 1.572.703,82 2.618.541,12 1.572.703,82

Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' 

ειδικό τρόπο
3.327,65 3.327,65 3.327,65 3.327,65

Συναλλαγματικές διαφορές (1.198.773,85) (1.236.907,52) - -

Σύνολο 47.019.973,19 39.655.335,22 48.218.747,04 40.892.242,74  

Τακτικό αποθεματικό: Βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας 

(Ν.4548/2018) που ισχύουν από την 01/01/2019, οι Εταιρίες υποχρεούνται να σχηματίσουν το 5% 

τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών τους κερδών σε τακτικό αποθεματικό, έως ότου το συσσωρευμένο 

ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το 

ανωτέρω αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας.  

Αφορολόγητα αποθεματικά: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα αφορολόγητα αποθεματικά 

που δημιουργούνται κυρίως από αναπτυξιακούς νόμους, βάσει των οποίων απαλλάσσονται από τη 

φορολογία εισοδήματος τα μη διανεμόμενα κέρδη, για όσο χρόνο μένουν με τη μορφή αποθεματικών 

και με την προϋπόθεση ότι έχουν διατεθεί για την επέκταση, ανανέωση και εκσυγχρονισμό του 

εξοπλισμού της Εταιρίας. Τα αποθεματικά αυτά φορολογούνται όποτε διανεμηθούν ή 

κεφαλαιοποιηθούν ή κατά τη διάλυση της Εταιρίας.  

Τέλος, περιλαμβάνονται αποθεματικά από τη μεταφορά αποσβέσεων επιχορηγήσεων του Ν.3299/2004. 

Έκτακτα αποθεματικά: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται φορολογημένα αποθεματικά από 

διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων. 

 

24. Δάνεια 

Τα δάνεια της Εταιρίας είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους 

από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι 

αποπληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια του Ομίλου 

και της Εταιρίας κατά την 31.12.2021 αναλύονται ως εξής : 
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Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε € 8.475.185,77 3.755.826,03 4.883.507,10 3.750.118,55

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια σε € 2.802.364,84 3.133.304,56 2.777.380,20 3.133.304,56

Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Ξ.Ν - 2.944.330,34 - -

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια σε Ξ.Ν - 69.049,82 - -

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση
2.366.605,84 2.225.757,85 1.743.396,72 1.974.565,01

Σύνολο Δανείων 13.644.156,45 12.128.268,60 9.404.284,02 8.857.988,12  

Χρονική Ενηλικίωση των δανείων: 

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Έως ένα (1) έτος 4.784.106,08 5.428.112,23 4.520.776,92 5.107.869,57

Από δύο (2) έως πέντε (5) έτη 8.325.550,28 6.700.156,37 4.883.507,10 3.750.118,55

Πέραν των πέντε (5) ετών 534.500,09

Σύνολο 13.644.156,45 12.128.268,60 9.404.284,02 8.857.988,12  

 

25. Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 

Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Μισθώσεις σε € 981.556,09 168.545,13 147.780,35 168.545,13

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Μισθώσεις  σε € 543.597,79 712.052,06 135.098,16 148.880,45

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Μισθώσεις σε Ξ.Ν 1.593.604,53 1.983.068,35 - -

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Μισθώσεις  σε Ξ.Ν. - - -

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις 3.118.758,41 2.863.665,54 282.878,51 317.425,58  

 

26. Προβλέψεις για παροχές προς τους 

εργαζομένους 

Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από το 

ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του 

μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, μαζί με την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την 

συνταξιοδότηση, το ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η 

επιχείρηση δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές παροχές στο 

πλαίσιο αυτού του σχεδίου. 

Αποζημιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: Βάσει του Ελληνικού εργατικού δικαίου, οι υπάλληλοι και 

οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό 
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πληρωμής που υπολογίζεται βάσει την αμοιβή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου, την προϋπηρεσία 

και τον τρόπο της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι 

εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα 

αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο 

για απόλυση χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν 

χρηματοδοτούνται. Η Εταιρία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο 

με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.  

Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται 

έναντι αυτής της υποχρέωσης. 

Εταιρία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας που 

απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι 

λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως εξής: 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

Δείκτης αύξησης συνταξιοδοτικού κόστους 0% -1,5% -1,5% 1,00% 0% -1,5% -1,5% 1,00%

Μέσος όρος  μελλοντικής εργασιακής ζωής 21,66 23,12 21,66 23,12

Πληθωρισμός 2,00% 1,00% 2,00% 1,00%

ΕταιρίαΌμιλος

 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχει ως 

ακολούθως: 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στην αρχή της 

περιόδου
313.868,47 255.978,95 313.868,47 255.978,95

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 45.315,75 37.162,89 45.315,75 37.162,89

Κόστος τόκου 4.310,21 3.517,70 4.310,21 3.517,70

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (256.343,72) (20.466,33) (256.343,72) (20.466,33)

Κόστος περικοπών/διακανονισμού/τερματισμού 

υπηρεσίας
166.476,93 8.755,92 166.476,93 8.755,92

Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) - εμπειρία περιόδου (1.469,52) 28.919,34 (1.469,52) 28.919,34

33.958,75 33.958,75

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 306.116,87 313.868,47 306.116,87 313.868,47

ΕταιρίαΌμιλος

 

Λοιπές Πληροφορίες 

1) Η Αναλογιστική μελέτη έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΤΕ δηλαδή με όριο συνταξιοδότησης το 

62° έτος και με υπολογισμό έναρξης της αποζημίωσης το 46° έτος εκτός περιπτώσεων που το όριο 

συνταξιοδότησης είναι μεγαλύτερο του 62ου. 

Για τους ημερομίσθιους οι υπολογισμοί για το 2019 και για το 2020 έγιναν με ανώτατο όριο τα 165 

ημερομίσθια ενώ για το 2021 εφαρμόσθηκε ο Ν.4808/2021 άρθρο 64 που εξισώνει τους ημερομίσθιους 

με τους μισθωτούς με μισθό =22 x ημερομίσθιο. 

2) Σε περίπτωση μεταβολής της μέσης μακροχρόνιας ετήσιας αύξησης του μισθολογίου κατά 0,5% (από 

1,50% σε 2,00%) επέρχεται αύξηση στο σύνολο της παρούσας αξίας των παροχών του προσωπικού για 

το έτος 2021 κατά 3,01% δηλαδή κατά 9.220 ευρώ ενώ σε περίπτωση μείωσης της μακροχρόνιας 
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ετήσιας αύξησης του μισθολογίου κατά 0,5% (από 1,50% σε 1,00%) τότε επέρχεται μείωση κατά 2,91% 

δηλαδή κατά 8.897 ευρώ. 

3) Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,25% (από 1,20% σε 1,45%), τότε το 

σύνολο της παρούσας αξίας των παροχών προσωπικού θα μειωνόταν κατά 1,71% δηλαδή κατά 5.233 

ευρώ ενώ σε περίπτωση μείωσης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,25% (από 1,20% σε 0,95%), τότε 

το σύνολο της παρούσας αξίας των παροχών προσωπικού θα αυξανόταν κατά 1,75% δηλαδή κατά 

5.363 ευρώ 

4) Για τα επόμενα τρία έτη αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν 4 μισθωτοί με κόστος αποζημίωσης 

54.485 ευρώ σε παρούσα αξία και δύο ημερομίσθιοι με κόστος 5.241 ευρώ.  

 

27. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι Κρατικές επιχορηγήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο έναρξης 1.984.028,67 2.061.113,46 1.984.028,67 2.061.113,46

Προσθήκες χρήσης - 50.774,86 50.774,86

Αποσβέσεις χρήσης (173.229,91) -127.859,65 (173.229,91) -127.859,65

Υπόλοιπο λήξης 1.810.798,76 1.984.028,67 1.810.798,76 1.984.028,67
 

 

28. Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Οι Εμπορικές Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Προμηθευτές 6.564.858,31 3.998.930,57 4.434.811,66 2.442.051,83

Επιταγές πληρωτέες 6.540.624,72 4.170.438,22 6.540.624,72 4.168.457,42

Προκαταβολές πελατών 645.205,91 451.844,90 398.000,79 274.424,49

Πιστωτές διάφοροι 18.101,28 - - -

13.768.790,22 8.621.213,69 11.373.437,17 6.884.933,74
 

29. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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Όμιλος Εταιρία

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 355.405,97 464.790,09 206.916,02 321.215,58

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 485.980,45 442.805,19 387.705,10 372.255,71

Υποχρεώσεις προς Προσωπικό 290,66 41.377,31 - 6.366,96

Πιστωτές διάφοροι 1.547.211,88 1.622.028,83 1.363.427,66 1.146.587,05

Έσοδα επόμενων χρήσεων 7.500,00 4.200,00 - -

Έξοδα χρήσεων δουλευμένα 151.336,33 104.717,01 93.992,83 97.004,97

Σύνολο 2.547.725,29 2.679.918,43 2.052.041,61 1.943.430,27  

 

30. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά το 

Δ.Λ.Π. 24 

Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Διευθυντικά 

Στελέχη του καθώς επίσης και τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του 

μετοχικού της κεφαλαίου(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους).  

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου με τα συνδεδεμένα αυτά πρόσωπα κατά την περίοδο 01.01.2021 

– 31.12.2021 έχουν πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής 

της δραστηριότητας. Παρακάτω παρατίθενται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 24 οι συναλλαγές με Θυγατρικές, 

Κοινοπραξίες και Εταιρίες συνδεδεμένων προσώπων κατά την περίοδο 01.01.2021 – 31.12.2021. 

01.01.-31.12.2021

Επωνυμία
Πωλήσεις 

Αποθεμάτων

Αγορές 

Αποθεμάτων

Πωλήσεις 

Υπηρεσιών

Τόκοι

Έσοδα

Πωλήσεις 

Περιουσιακών 

στοιχείων

Isomat Romania SRL 3.272.426,99 33.786,34 13.011,24

Isomat International EOOD 1.449.560,69 529,19 5.395,70

Isomat D.O.O. 1.187.010,93 100.933,30 7.564,27

Isomat CEE D.O.O. 455.495,24 - 3.163,29 7.950,00

Isomat Deutschland GmbH 1.652.366,56 - 2.867,75

OOO Isomat 920.576,68 - 5.232,00

Isomat Yapi Kimya Sallari Ticaret 

Limitid Sirketi
314.963,35 -

SIMA Properties Romania - - - - 357.658,31

SIMA Properties Serbia - - - - -

SIMA Properties Bulgaria 38.099,97 - - - 274.772,34

Σύνολο 9.290.500,41 135.248,83 32.002,25 5.232,00 640.380,65  
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01.01.-31.12.2021

Επωνυμία
Εμπορικές 

Απαιτήσεις

Εμπορικές 

Υποχρεώσεις

Isomat Romania SRL 4.105.859,46 -

Isomat International EOOD 1.413.169,70 -

Isomat D.O.O. 3.108.935,33 -

Isomat CEE D.O.O. 405.437,31 -

Isomat Deutschland GmbH 498.281,70 -

OOO Isomat 295.623,71 -

Isomat Yapi Kimya Sallari Ticaret 

Limitid Sirketi
555.395,36 -

SIMA Properties Romania 237.431,96 189.078,87

SIMA Properties Serbia - -

SIMA Properties Bulgaria 38.099,97 38.100,97

Σύνολο 10.658.234,50 227.179,84  

01.01.-31.12.2020

Επωνυμία
Πωλήσεις 

Αποθεμάτων

Αγορές 

Αποθεμάτων

Πωλήσεις 

Υπηρεσιών

Τόκοι

Έσοδα

Πωλήσεις 

Περιουσιακών 

στοιχείων

Isomat Romania SRL 3.178.484,07 20.330,80

Isomat International EOOD 1.083.347,49 2.886,40 13.350,00

Isomat D.O.O. 1.199.405,13 31.347,56

Isomat CEE D.O.O. 324.784,14 4.068,60

Isomat Deutschland GmbH 1.199.111,78 3.073,10

OOO Isomat 642.123,72 6.636,00

Isomat Yapi Kimya Sallari Ticaret 

Limitid Sirketi
371.100,96

SIMA Properties Romania

SIMA Properties Serbia

SIMA Properties Bulgaria

Σύνολο 7.998.357,29 - 61.706,46 6.636,00 13.350,00  

01.01.-31.12.2020

Επωνυμία
Εμπορικές 

Απαιτήσεις

Εμπορικές 

Υποχρεώσεις

Isomat Romania SRL 5.370.236,34 -

Isomat International EOOD 1.024.801,88 -

Isomat D.O.O. 4.944.861,78 -

Isomat CEE D.O.O. 208.828,78 -

Isomat Deutschland GmbH 435.980,96 -

OOO Isomat 254.419,13 20.882,22

Isomat Yapi Kimya Sallari Ticaret 

Limitid Sirketi
720.438,61 -

SIMA Properties Romania

SIMA Properties Serbia

SIMA Properties Bulgaria

Σύνολο 12.959.567,48 20.882,22  
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Οι συναλλαγές και Υπόλοιπα της Εταιρίας και του Ομίλου με λοιπά συνδεδεμένα μέρη - Με βάση τα 

ΔΛΠ 24 αναλύονται ως εξής: 

Όμιλος Εταιρία

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών ανώτατων στελεχών 

και μελών της

διοίκησης

765.000,00 1.380.000,00 765.000,00 1.380.000,00

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 46.368,00 46.368,00

Αποζημιώσεις

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης

Σύνολο 765.000,00 1.426.368,00 765.000,00 1.426.368,00  

 

31. Δεσμεύσεις & Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2021 σημαντικές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η οριστική 

διευθέτηση των οποίων ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση των Εταιρειών 

του Ομίλου.  

Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από Τράπεζες για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ τρίτων 

(Δημόσιο, προμηθευτές και πελάτες) ανέρχονται σε € 275.974,86. 

 

32. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθεται στους συνηθισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών 

αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Η πολιτική που 

εφαρμόζει ο όμιλος στην διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται κατωτέρω:  

α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται 

λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο Όμιλος δεν υπόκειται σε ουσιώδη συναλλαγματικό 

κίνδυνο που να προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.  
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Η πολιτική του Ομίλου είναι να μην μπαίνει σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγματικής αντιστάθμισης, 

διότι προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθούν συγκεκριμένα συστήματα πρόβλεψης ή 

αποφυγής τυχόν μελλοντικών συναλλαγματικών ζημιών. 

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμιακών εισροών από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το μεγαλύτερο μέρος των 

πωλήσεων της Εταιρίας είναι λιανικές πωλήσεις οι οποίες γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω 

πιστωτικών καρτών. Σχετικά με τις απαιτήσεις της Εταιρίας από τα ασφαλιστικά ταμεία η διοίκηση 

θεωρεί ότι είναι ασφαλούς εισπράξεως.  

γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διατήρησης επαρκών πιστωτικών 

ορίων. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν  η ρευστοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων και η λήξη των υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, 

η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Ο Όμιλος 

εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 

ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων άμεσης  ρευστοποίησης. 

δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών 

των επιτοκίων.  

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

απώλειας εσόδων από αρνητική μεταβολή των επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με 

μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 

εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρίας είναι να διατηρεί 

το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε μεταβλητό επιτόκιο και η διεύθυνση να παρακολουθεί τις 

διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα με σκοπό να περιορίσει κατά το δυνατό 

τον κίνδυνο επιτοκίων. 

Κατά την 31.12.2021 εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 1,00% υψηλότερα/ 

χαμηλότερα και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων αποτελέσματα της 

κλειόμενης χρήσεως και η καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρίας θα έχουν ως κάτωθι: 
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Όμιλος Εταιρία

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

01.01.-

31.12.2021

01.01.-

31.12.2020

Αποτελέσματα προ φόρων 8.474.878,15 8.110.667,79 9.162.049,65 9.363.019,20

Επιβάρυνση από μείωση – αύξηση 

επιτοκίων 1%
136.441,56 121.282,69 94.042,84 88.579,88

Αναλογών φόρος εισοδήματος (30.017,14) (29.107,85) (20.689,42) (21.259,17)

Καθαρή επίδραση 106.424,42 92.174,84 73.353,42 67.320,71  

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται στο Ιστορικό κόστος (αξία κτήσης) κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονομαστικές τους αξίες κατάλληλα 

προσαρμοσμένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήματος και τις εκτιμήσεις για τις 

απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

33. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Επιπτώσεις από την πανδημία (Covid – 19): 

Οι προτεραιότητες της Εταιρίας παραμένουν ίδιες, με αυτές της προηγούμενης χρήσης, ως προς την 

αντιμετώπιση και πρόληψη της πανδημίας. Η Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζομένων και των συνεργατών της, θεωρείται μείζονος σημασίας, για τον λόγο αυτό διενεργούνται 

τακτικά test Covid, με δαπάνες της Εταιρίας. Η Εταιρία προσδοκά στην επαναφορά της ομαλότητας 

του κλάδου των έργων υποδομής, γεγονός που θα συμβάλλει στην μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου 

που δραστηριοποιείται. Τέλος, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα δέοντα μέτρα για την διασφάλιση της 

ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας της Εταιρίας. Όλα τα τμήματα της Εταιρίας συνέχισαν κανονικά 

την λειτουργία τους χωρίς καμία διακοπή.  

Πρόταση διανομής μερίσματος χρήσης 2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων τη διανομή των κερδών η οποία έχει ως εξής: 
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31.12.2021

Κέρδη χρήσης 7.144.292,24

Κέρδη προηγουμένων χρήσεων 0,00

Ποσά προς διανομή 7.144.292,24

31.12.2021

Μερίσματα 1.000.000,00

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 600.000,00

Έκτακτο αποθεματικό 5.500.000,00

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 44.292,24

Σύνολο 7.144.292,24  

Πέραν των ανωτέρω γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα που να αφορούν την Εταιρία, 

για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  

 

34. Πρώτη μετάβαση σε Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Οι παρούσες Οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες Οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η 

εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.   

Λόγω της ανάγκης παράθεσης συγκριτικών στοιχείων με τις ίδιες λογιστικές μεθόδους η αποτίμηση 

και προσαρμογή της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρίας 

έγιναν σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.1 κατά την 1.1.2020 με συνέπεια την διαφοροποίηση των Οικονομικών 

καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. 

Οι κύριες προσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν: 

 Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων για τα οποία έχει επιλεχθεί η επανεκτίμηση τους σε εύλογες 

αξίες και να χρησιμοποιήσει αυτές ως θεωρούμενο κόστος την 1 Ιανουαρίου 2020, 

χρησιμοποιώντας την απαλλαγή που παρέχεται από το ΔΠΧΑ1 

 Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν πληρούσαν τα κριτήρια αναγνώρισης 

με βάση το ΔΛΠ 38. 

 Αναπροσαρμογή αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων με βάση την εκτίμηση της Διοίκησης για 

την ωφέλιμη ζωή των παγίων. 

 Απομείωση της αξίας κτήσεως των θυγατρικών της Εταιρίας στηριζόμενοι σε εκτίμηση της αξίας 

των συμμετοχών με βάση τις μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες σε παρούσα αξία.  

 Υπολογισμό απομείωσης των επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων με βάση τις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημίες. 

 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού που στηρίχθηκε σε αναλογιστική μελέτη. 

 Αναγνώριση δικαιωμάτων χρήσης και υποχρεώσεων από λειτουργικές μισθώσεις. 

 Υπολογισμός αποσβέσεων κρατικών επιχορηγήσεων 
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 Υπολογισμός  Αναβαλλόμενη Φορολογίας επί των προσωρινών φορολογικών διαφορών. 

Κατωτέρω παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες προσαρμογής της Καθαρής Θέσης έναρξης και των 

αποτελεσμάτων μεταξύ Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης   Όμιλος   

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΛΠ 

31.12.2020 

 Προσαρμογές 

ΔΠΧΑ 

ΔΠΧΑ 

31.12.2020 

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 

Στοιχεία 
 

    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 24.721.967,48  15.190.206,41  39.912.173,89 

Δικαιώματα χρήσης παγίων   3.010.606,08  3.010.606,08 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 331.351,62  250.553,44  581.905,06 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Μέσα 14.673,51  -  14.673,51 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 79.009,81  -  79.009,81 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων 

Περιουσιακών Στοιχείων 
25.147.002,42 

 
18.451.365,93  43.598.368,35 

      

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία      

Αποθέματα 13.100.268,27  2.016,30  13.102.284,57 

Εμπορικές Απαιτήσεις 22.660.774,54  (4.358.279,86)  18.302.494,68 

Λοιπές Απαιτήσεις 1.154.680,78  (281.840,70)  872.840,08 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω 

της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 

46.850,77 

 

-  46.850,77 

Χρηματικά διαθέσιμα & Ισοδύναμα 7.188.007,37  -  7.188.007,37 

Σύνολο κυκλοφορούντων 

Περιουσιακών Στοιχείων 
44.150.581,73 

 
(4.638.104,26)  39.512.477,47 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 69.297.584,15  13.813.261,67  83.110.845,82 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό κεφάλαιο 5.003.526,00  -  5.003.526,00 

Αποθεματικά κεφάλαια 41.429.401,58  (1.774.066,36)  39.655.335,22 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο (483.733,39)  10.022.474,10  9.538.740,71 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 

Μητρικής 

45.949.194,19  8.248.407,74  54.197.601,93 

Μη ελέγχουσες Συμμετοχές 782,95  (1.650,46)  (867,51) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 45.949.977,14  8.246.757,28  54.196.734,42 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 6.144.867,55  555.288,82  6.700.156,37 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από 

Μισθώσεις 

  2.151.613,48  2.151.613,48 

Προβλέψεις για παροχές προς τους 

εργαζομένους 

12.156,66  301.711,81  313.868,47 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   155.162,62  155.162,62 

Κρατικές επιχορηγήσεις 50.774,86  1.933.253,81  1.984.028,67 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 198.111,84  (198.111,84)  - 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 6.405.910,91  4.898.918,70  11.304.829,61 

      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Εμπορικές Υποχρεώσεις 9.109.197,83  (487.984,14)  8.621.213,69 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 5.428.112,23  -  5.428.112,23 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από 

Μισθώσεις 

  712.052,06  712.052,06 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 167.985,38  -  167.985,38 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.236.400,66  443.517,77  2.679.918,43 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 16.941.696,10  667.585,69  17.609.281,79 

      

Σύνολο υποχρεώσεων 23.347.607,01  5.566.504,39  28.914.111,40 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

69.297.584,15  13.813.261,67  83.110.845,82 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης   Εταιρεία   

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΠ 

31.12.2020 

 Προσαρμογές 

ΔΠΧΑ 

ΔΠΧΑ 

31.12.2020 

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 

Στοιχεία 

     

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 15.865.533,22  15.190.206,42  31.055.739,64 

Δικαιώματα χρήσης παγίων   307.842,33  307.842,33 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 269.687,15  250.553,44  520.240,59 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 15.820.401,23  (13.312.606,26)  2.507.794,97 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Μέσα 14.673,51  -  14.673,51 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 180.846,93  -  180.846,93 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων 

Περιουσιακών Στοιχείων 

32.151.142,04  2.435.995,93  34.587.137,97 
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Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία      

Αποθέματα 9.534.833,31  -  9.534.833,31 

Εμπορικές Απαιτήσεις 28.342.092,20  (1.146.371,25)  27.195.720,95 

Λοιπές Απαιτήσεις 554.544,12  -  554.544,12 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω 

της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 

46.850,77  -  46.850,77 

Χρηματικά διαθέσιμα & Ισοδύναμα 4.558.656,46  -  4.558.656,46 

Σύνολο κυκλοφορούντων 

Περιουσιακών Στοιχείων 

43.036.976,86  (1.146.371,25)  41.890.605,61 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 75.188.118,90  1.289.624,68  76.477.743,58 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό κεφάλαιο 5.003.526,00  -  5.003.526,00 

Αποθεματικά κεφάλαια 42.825.496,55  (1.933.253,81)  40.892.242,74 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο 9.441.827,32  231.725,31  9.673.552,63 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 

Μητρικής 

57.270.849,87  (1.701.528,50)  55.569.321,37 

Δικαιώματα μειοψηφίας   -   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 57.270.849,87  (1.701.528,50)  55.569.321,37 

      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 3.750.118,55  -  3.750.118,55 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από 

Μισθώσεις 

  168.545,13  168.545,13 

Προβλέψεις για παροχές προς τους 

εργαζομένους 

12.156,66  667.297,37  679.454,03 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   73.176,42  73.176,42 

Κρατικές επιχορηγήσεις 50.774,86  1.933.253,81  1.984.028,67 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.813.050,07  2.842.272,73  6.655.322,80 

      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Εμπορικές Υποχρεώσεις 6.884.933,74  -  6.884.933,74 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 5.107.869,57  -  5.107.869,57 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από 

Μισθώσεις 

  148.880,45  148.880,45 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 167.985,38  -  167.985,38 
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Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.943.430,27  -  1.943.430,27 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 14.104.218,96  148.880,45  14.253.099,41 

      

Σύνολο υποχρεώσεων 17.917.269,03  2.991.153,18  20.908.422,21 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

75.188.118,90  1.289.624,68  76.477.743,58 

 

Πίνακας προσαρμογών (σε ΔΠΧΑ των μεταβολών ιδίων κεφαλαίων)   

    

 Όμιλος  Εταιρεία 

Υπόλοιπα ΕΛΠ την 31.12.2020 45.949.977,14  57.270.849,87 

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 8.828.366,36  8.828.366,36 

Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων (10.227,55)  (10.227,55) 

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων 6.622.621,05  6.622.621,05 

Απομείωση συμμετοχών -  (13.312.606,26) 

Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων (4.358.279,92)  (1.146.371,25) 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού  (294.771,17)  (294.771,17) 

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις -  - 

Εμφάνιση υποχρεώσεων από μισθώσεις (210.236,44)  (9.583,25) 

Υπολογισμός αποσβέσεων κρατικών επιχορηγήσεων (1.933.253,81)  (1.933.253,81) 

Αναβαλλόμενη Φορολογία (162.156,56)  (167.857,59) 

Λοιπές προσαρμογές (235.304,68)  - 

Υπόλοιπα την 31.12.2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 54.196.734,42  55.847.166,40 

 

 

 

Πίνακας προσαρμογών (σε ΔΠΧΑ των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης) 

   

    

 Όμιλος  Εταιρεία 

Αποτελέσματα ΕΛΠ 1.1-31.12.2020 6.707.636,05  7.825.356,02 

Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων 7.087,14  7.087,14 

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων (44.354,48)  (44.354,48) 

Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων (266.684,08)  (252.527,05) 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού  (50.948,88)  (50.948,88) 

Εμφάνιση υποχρεώσεων από μισθώσεις (28.513,38)  (266,35) 

Υπολογισμός αποσβέσεων κρατικών επιχορηγήσεων 127.859,65  127.859,65 

Αναβαλλόμενη Φορολογία 61.774,41  76.567,42 

Λοιπές προσαρμογές (8.812,99)  - 

Τακτοποιήσεις (0,02)  - 

Αποτελέσματα 1,1-31.12.2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 6.505.043,42  7.688.773,47 
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Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2022 και υπογράφονται, από τους 

υπευθύνους αυτών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ.   

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
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