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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

«GREEN INNOVATION & VEHICLE ENGINEERING ΙΚΕ»  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2021 - 31/12/2021 

 
Κύριοι Εταίροι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021 που 

περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, 

ταμειακών ροών και τέλος τις σημειώσεις επί των οικονομικών αυτών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Η Έκθεση αυτή επιδιώκει στο να παράσχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία αντιμετωπίζει. Η εν λόγω 

Έκθεση περιλαμβάνει επίσης και ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με μία σειρά από θέματα που ορίζονται στο νόμο, όπως για 

παράδειγμα την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας, τις δραστηριότητες αυτής στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης, την ύπαρξη 

υποκαταστημάτων της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για τυχόν σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν από την λήξη της χρήσης 

μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης.  

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω υποβάλλουμε συνημμένα στη συνέλευσή σας τις προαναφερθείσες οικονομικές καταστάσεις με τις 

παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

1. Επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας 

Η εταιρία «Green Innovation & Vehicle Engineering ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «GIVE M.I.K.E» δραστηριοποιείται 

κυρίως στη σχεδίαση καινοτόμων μηχανολογικών προϊόντων με εστίαση στη χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών παραγωγής, στη 

παροχή προς τρίτους υποστήριξης για τον σχεδιασμό και ανάλυση παντός είδους μηχανολογικών κατασκευών, στην έρευνα για την 

ανάπτυξη επόμενης γενιάς οχημάτων και τέλος στην  ανάπτυξη μεθόδων και λογισμικών σχετιζόμενων με τις παραπάνω υπηρεσίες και 

προϊόντα. 

 Η εταιρία έχει τη μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και η έδρα της είναι στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. 

Αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 140009001000 

Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί έως την 01/09/2106. 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στις 222.000 ευρώ, αποτελούμενο από 11.100 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 20 ευρώ. 

Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ. 

Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο κύριος Ηλίας Νασιόπουλος. 

2. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας 

Η εταιρεία διοικείται από τον Διαχειριστή. 

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και συνέρχεται ετησίως (Τακτική Γενική Συνέλευση όπως απαιτεί 

η εμπορική νομοθεσία) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, εκλογή ελεγκτών και για λοιπά θέματα. 

Ο Διαχειριστής ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, διαχειρίζεται τις διάφορες επιχειρηματικές υποθέσεις, και την εκπροσωπεί έναντι κάθε 

τρίτου. Επίσης, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, με 

εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. 

3. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς χρήσης 2021 

Κύκλος εργασιών 

Οι πωλήσεις κατά το έτος 2021 ανήλθαν σε ευρώ 195 χιλ. ενώ για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε ευρώ 130 χιλ. και τα άλλα έσοδα σε ευρώ 

117 χιλ. για το 2021 και ευρώ 2 χιλ. για το 2020. (ποσά σε χιλ. €) 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων 2021 ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 64 χιλ. και σε ζημιές ευρώ 43 χιλ. κατά τη χρήση 2020. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2021 κρίνεται ικανοποιητική. 

Ίδια Κεφάλαια 

Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων κατά την 31.12.2021 ανέρχεται σε χιλ. ευρώ 72 έναντι 8 χιλ. την προηγούμενη χρήση. 

Δάνεια και Διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα της εταιρίας ανήλθαν την 31.12.2021 σε χιλ. € 9 έναντι χιλ. € 2 την 31.12.2020.  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται σε ευρώ 111 χιλ. την 31.12.2021 και 155 χιλ. ευρώ την 31.12.2020. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2021 και 2020 σε χιλ. ευρώ έχουν ως εξής: 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

            

  31/12/2021  31/12/2020 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 53 29%   47 29% 

Σύνολο ενεργητικού 183     162   

            

Πάγιο ενεργητικό 129 70%   114 71% 

Σύνολο ενεργητικού 183     162   
            

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό. 

            

Ίδια κεφάλαια 72 65%   8 5% 

Σύνολο υποχρεώσεων 111     155   
            

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

            

Σύνολο υποχρεώσεων 111 61%   155 95% 

Σύνολο παθητικού 183     162   

            

Ίδια κεφάλαια 72 39%   8 5% 

Σύνολο παθητικού 183     162   
            

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 

            

Ίδια κεφάλαια 72 56%   8 7% 

Πάγιο ενεργητικό 129     114   
            

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

            

Κυκλοφορούν ενεργητικό 53 48%   47 30% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 111     155   
            

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία 
του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

            

Κεφάλαιο κινήσεως -57 -108%   -107 -228% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 53     47   
            

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται 
από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

            

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

  31/12/2021  31/12/2020 
            

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 64 21%   -43 -33% 

Σύνολο εσόδων 312     132   

            

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. 

            

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 64 89%   -43 -563% 

Ίδια κεφάλαια 72     8   
            

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

            

Μικτά αποτελέσματα -16 -8%   -45 -34% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 195     130   
            

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 
 
 
4. Σημαντικά γεγονότα για την χρήση 2021 
 
Η εταιρεία στην χρήση του 2021 παρουσίασε μία γενική ανοδική πορεία η οποία όμως ήταν σημαντικά επιβαρυμένη και αργή λόγο των 
προβλημάτων με τον Covid 19. Η επιφυλακτικότητα από όλους τους πελάτες και η προστατευτικότητα λόγο αβεβαιότητας, δεν επέτρεψε 
την γρηγορότερη ανάπτυξη και σύναψη συνεργασιών για παροχή υπηρεσιών. Επίσης, η τεράστια αύξηση στο κόστος των μεταφορών 
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(logistics) αλλά και η διεθνής έλλειψη ημιαγωγών (chip shortage) τα οποία προκλήθηκαν από τον ιό και τις διεθνής συνθήκες, δεν 
επέτρεψαν την εταιρία να προχωρήσει σε παραγωγή και προώθηση των προϊόντων της, και άρα δεν κατάφερε να έχει χρηματορροές 
λόγο αυτού. 
 
5. Σημαντικά Γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης 2021 
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της χρήσης 2021 μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων 
οικονομικών καταστάσεων δεν έχει προκύψει κάποιο σημαντικό για την Εταιρεία γεγονός. 
 
6. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας 
Οι θετικές προοπτικές της Εταιρείας για την επόμενη χρήση 2022 παραμένουν σταθερές.  
 
 

7. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές πολιτικές 
Οι ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές περιγράφονται αναλυτικά στην σημείωση 3 των σημειώσεων επί των οικονομικών 
καταστάσεων. 

8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της συνάλλαγμα. 

9. Ακίνητα της εταιρίας 
Η εταιρία δεν κατέχει ακίνητα. 

10. Υποκαταστήματα εταιρίας 
Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα. 

11. Εργασιακά θέματα- προσωπικό 
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειομένης χρήσεως απασχόλησε 7 άτομα ως προσωπικό.  

12. Περιβαλλοντικά θέματα  
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τομείς φιλικούς προς το περιβάλλον όπως είναι οι πράσινες μετακινήσεις, και οι ανανεώσιμες. Στο 
πλαίσιο αυτό η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει και παρακολουθεί προσεκτικά τα περιβαλλοντικά θέματα με σκοπό την πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση της δραστηριότητας της. Η εταιρεία είναι πλήρως 
συμμορφωμένη με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.   

13. Δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 
Η GIVE είναι εταιρεία στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η έρευνα και ανάπτυξη. Η GIVE είναι μία από τις λίγες εταιρείες με έρευνα 
σήμερα στη Ελλάδα και την Ευρώπη σε θέματα ηλεκτροκίνησης, και με σαφή προσανατολισμό της έρευνάς της στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη προϊόντων. Μέσα στο 2020 παρουσιάστηκε το πρώτο όχημα της GIVE, το οποίο έχει σχεδιαστεί, μελετηθεί και κατασκευαστεί 
εξ ολοκλήρου από την εταιρεία, έπειτα από έρευνα και ανάπτυξη δύο και πλέον ετών. Σήμερα η GIVE συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την 
ενασχόληση της με την έρευνα και την χρήση των αποτελεσμάτων της στα προϊόντα της, η οποία τα επόμενα χρόνια θα εστιάσει κυρίως 
σε 1) ψηφιακά δίδυμα για οχήματα, 2) παραγωγή του μέλλοντος (factory of the future) και 3) αυτόνομη οδήγηση σε εξειδικευμένα 
οχήματα. 
 
Επίσης, έχει ήδη συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό έργο για έρευνα πάνω σε καινοτόμα συστήματα Drones, καθώς επίσης έχει καταθέσει 
πολλαπλές αιτήσεις για συνεργατικά έργα εντός Ευρώπης αλλά και Ελλάδας με καθαρή στόχευση στην έρευνα. Τη φετινή χρονιά θα 
ενισχυθεί περεταίρω η εμπλοκή της εταιρίας σε τέτοια έργα, με ήδη κατατεθειμένα 3 ευρωπαϊκά έργα, και πρόβλεψη για συμμετοχή σε 
τουλάχιστον άλλα 5. Τέλος, συνεχίζουμε την συνεργασία μας με ερευνητικά κέντρα (όπως αυτό του Δημόκριτου) αλλά και την στήριξη 
μας σε διδακτορικά και μεταπτυχιακές εργασίες. 

14. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
Για τη χρήση 2021 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα δεδομένου ότι το αποτέλεσμα εις νέον της εταιρίας είναι αρνητικό. 

15. Διαχείριση χρηματοοικονομικών και λοιπών κινδύνων 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους από την εταιρεία ώστε να περιορισθούν ή/και 
απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω: 

Πιστωτικός κίνδυνος  

Η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από τις μεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR) καθώς δεν είναι εκτεθειμένη σε 
δανεισμό.  

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών προϊόντων 

Δεν υπάρχει κίνδυνος διακύμανσης των τιμών προϊόντων. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί 
τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.  
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Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της εταιρίας ως προς τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της, να διατηρήσει 
ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου και να αυξήσει την συνολική του αξία. Η εταιρία για 
να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει 
κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέα εταιρικά μερίδια ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της.  
 
Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Κίνδυνος λόγω COVID-19  
Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ελλάδος. Δεδομένης της εξάπλωσης της πανδημίας, είναι δύσκολο να προβλεφθεί το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων για 
την παγκόσμια οικονομία σε αυτό το σημείο. Τα αποτελέσματα μπορεί να κυμαίνονται από τον επιτυχή περιορισμό του ιού και τις μικρές 
βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, σε μια παρατεταμένη επίπτωση που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή ύφεση. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις και 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λαμβάνουν πολιτικές και δημοσιονομικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των πιθανών 
αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων.  
Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της πανδημίας, ακολουθεί την 
καθοδήγηση των τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. Η Εταιρεία 
έχει εφαρμόσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στους εργαζομένους και συνεργάτες 
της. 

16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την 
Εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς και η μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της μητρικής Εταιρείας, επίσης τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.  
Α) Οι συναλλαγές της εταιρίας με τη μητρική εταιρία PBOT GREEN INNOVATION HOLDING  και με τη συγγενή εταιρία ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ 
Α.Ε., καθώς και οι μεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις την 31/12/2021 και 31/12/2020, έχουν όπως παρακάτω (ποσά σε χιλ. 
Ευρώ):  
 

 
 
Β) Δεν έχουν δοθεί παροχές προς τα μέλη της διοικήσεως για την περίοδο 1/1-31/12/2021.  

Γ) Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια στον Διαχειριστή ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρίας. 

17. Συνέχιση της δραστηριότητας (Going Concern) 
Η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την κύρια δραστηριότατά της. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το 
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά 58 χιλ. ευρώ. Τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, μαζί με άλλα θέματα όπως το 
γεγονός ότι οι ελεύθερες ταμιακές ροές της εταιρείας είναι αρνητικές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία 
ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 
Αυτό συμβαίνει διότι η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την παραγωγική της λειτουργία καθώς βρίσκεται σε φάση έρευνας και ανάπτυξης 
νέων προϊόντων. Ο εταίρος της εταιρείας θα συνεχίσει να στηρίζει την εταιρεία με κεφάλαιο κίνησης μέσω της αύξησης εταιρικού 
κεφαλαίου και επίσης βρίσκεται σε αναζήτηση νέων επενδυτών.  
 
Η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

• την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, 

• τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρία που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο και 
στην κεφαλαιακή της επάρκεια 

• και το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει να λειτουργεί 
ως «δρώσα οικονομική μονάδα» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την 
ημερομηνία έγκρισης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, 
δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας την αρχή της 
«δρώσας οικονομικής μονάδας» και ότι δεν υφίστανται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει 
να εφαρμόζει την αρχή αυτή στο προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία 
έγκρισης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Σημαντικά Γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 
 

1.1- 31.12.2021 1.1- 31.12.2020 1.1- 31.12.2021 1.1- 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Μητρική

P.B.O.T. GREEN 

INNOVATION HOLDING LTD 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0

Συνδεδεμένη ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ 0 0 0 0 0 0 84 135

Σύνολο 0 0 0 0 0 0 84 135

Γενικό σύνολο 0 0 0 0 0 0 84 135

Εταιρεία

Πωλήσεις αγαθών και Αγορά  αγαθών και Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
παροχή Υπηρεσιών Λήψη  Υπηρεσιών(ποσά σε χιλ. ευρώ)
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Ενεργειακή κρίσης – γεγονότα Ουκρανία 
 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι τον χρόνο 
υποβολής της παρούσης έκθεσής μας, που να επηρεάζουν την υπό παρουσίαση εταιρική χρήση. 
 
 

Αγία Παρασκευή, 12 Μαΐου 2022 
 

Ο Διαχειριστής 

 

 

 

Ηλίας Νασιόπουλος 
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«Κενή σελίδα»
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Εταίρους της Εταιρείας «GREEN INNOVATION & VEHICLE ENGINEERING ΙΚΕ» 
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Γνώμη με επιφύλαξη  
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «GREEN INNOVATION & VEHICLE ENGINEERING ΙΚΕ» (η 

Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις 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, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας 

«GREEN INNOVATION & VEHICLE ENGINEERING ΙΚΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 

ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

 
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 

2016 έως και 2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει 

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν 

έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση 

σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

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

Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, 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 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 

γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 
 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει 

ακόμη την κύρια δραστηριότατά της. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού της κατά 58 χιλ. ευρώ. Τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, μαζί με άλλα θέματα όπως το γεγονός ότι οι ελεύθερες ταμιακές 

ροές της εταιρείας είναι αρνητικές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική 

αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

Αυτό συμβαίνει διότι η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την παραγωγική της λειτουργία καθώς βρίσκεται σε φάση έρευνας και ανάπτυξης 

νέων προϊόντων. Ο εταίρος της εταιρείας θα συνεχίσει να στηρίζει την εταιρεία με κεφάλαιο κίνησης μέσω της αύξησης εταιρικού κεφαλαίου 

και επίσης βρίσκεται σε αναζήτηση νέων επενδυτών. Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

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

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να 

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

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές 

τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει 

τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό 
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υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 

μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 

οικονομικές καταστάσεις.  

 

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

και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

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

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

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

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της 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 Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε 
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. 
Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. 
 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

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

 
 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διαχειρστή, 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 Διαχιειρστή έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 

150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 
31.12.2021. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «GREEN INNOVATION & VEHICLE ENGINEERING ΙΚΕ» 

και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης Διαχειριστή. 
 
 
 
 
Αθήνα, 12 Μαΐου 2022 

 
 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720 
 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 
 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
Σημ. 

1/1- 
31/12/2021 

1/1- 
31/12/2020 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 14 195 130 

Κόστος πωλήσεων 15 -211 -175 

Μικτά κέρδη   -16 -45 

Άλλα έσοδα  16 117 2 

Άλλα έξοδα    -37 0 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

  67 -41 

Αποσβέσεις   -2 -2 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) 

  65 -43 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 17 0 0 

Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων   64 -43 

Φόροι   0 0 

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)   64 -43 

        

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά εταιρικό μερίδιο (€) 18 5,7973 -3,9011 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα        

Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

      

Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές   0 0 

Φόρος εισοδήματος αναλογιστικών κερδών και ζημιών   0 0 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)   0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)   64 -43 
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 
 
 

Ενεργητικό Σημ 31/12/2021 31/12/2020 1/1/2019 

          

Ενσώματα πάγια  5 5 6 4 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 124 108 0 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 7 1 1 0 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   129 115 4 

          

Εμπορικές απαιτήσεις 8 32 33 5 

Λοιπές απαιτήσεις 9 12 13 17 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 9 2 4 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   53 47 26 

Σύνολο ενεργητικού   183 162 30 

          

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις         

          

Ίδια κεφάλαια         

Εταιρικό κεφάλαιο 11 222 222 2 

Αποτελέσματα εις νέον   -150 -214 -61 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   72 8 -59 

          

Υποχρεώσεις         

          

Εμπορικές υποχρεώσεις 12 95 141 80 

Λοιπές  υποχρεώσεις 13 15 14 9 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   111 155 89 

Σύνολο υποχρεώσεων   111 155 89 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   183 162 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 
 

          

    
Εταιρικό 

 Κεφάλαιο 
Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2020   222 -171 51 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα         

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους   - -43 -43 

Λοιπά συνολικά έσοδα   - 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   0 -43 -43 

Συναλλαγές με τους εταίρους που 
καταχωρούνται 
απευθείας στην καθαρή θέση 

        

Καταβολή για την κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου   0 - - 

Σύνολο συναλλαγών με τους εταίρους   0 0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2020   222 -214 8 

          

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2021   222 -214 8 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα         

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους   - 64 64 

Λοιπά συνολικά έσοδα   - 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   0 64 64 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2021   222 -150 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 
 
 

Λειτουργικές δραστηριότητες  1/1 - 
31/12/2021 

1/1- 
31/12/2020 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων   64 -43 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:       

 - Αποσβέσεις    2 2 

 - Προβλέψεις   2 0 

 - Αποτελέσμα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας   0 0 

 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   0 0 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

    0 

 - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   0 9 

 - (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   -44 37 

Μείον:       

 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   24 5 

        

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων   -16 -7 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων   0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες   0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   -16 -7 

        

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)   0 0 

        

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 
(α)+(β)+(γ) 

  7 -2 

        

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου   2 4 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου   9 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1 Γενικές πληροφορίες 
Η εταιρία «Green Innovation & Vehicle Engineering ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «GIVE M.I.K.E» δραστηριοποιείται σύμφωνα με 
το καταστατικό της κυρίως στη σχεδίαση καινοτόμων μηχανολογικών προϊόντων με εστίαση στη χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών παραγωγής, 
στη παροχή προς τρίτους υποστήριξης για τον σχεδιασμό και ανάλυση παντός είδους μηχανολογικών κατασκευών, στην έρευνα για την ανάπτυξη 
επόμενης γενιάς οχημάτων και τέλος στην  ανάπτυξη μεθόδων και λογισμικών σχετιζόμενων με τις παραπάνω υπηρεσίες και προϊόντα. 

Η εταιρία έχει τη μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και η έδρα της είναι στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. 
Αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 140009001000 
Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί έως την 01/09/2106. 
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στις 222.000 ευρώ, αποτελούμενο από 11.100 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 20 ευρώ. 
Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ. 
Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο κύριος Ηλίας Νασιόπουλος.  
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «οι οικονομικές καταστάσεις») εγκρίθηκαν από τον Διαχειριστή της εταιρίας στις 12 Μαΐου 2022. 

2 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Δήλωση συμμόρφωσης 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (στο εξής Οικονομικές Καταστάσεις) που καλύπτουν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μέχρι την 31.12.2021. 
Η εταιρία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διερμηνείες 
τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. 
Βάση επιμέτρησης 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
αποτιμώνται στην εύλογη άξια. 
Νόμισμα παρουσίασης 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 
Χρήση εκτιμήσεων 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία 
του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις 
παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία και άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι 
εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από 
τους λογιστικούς υπολογισμούς. 
Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές έχουν σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 2.2. 
Δρώσα οικονομική μονάδα (Going Concern) 
Η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την κύρια δραστηριότατά της. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά 58 χιλ. ευρώ. Τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, μαζί με άλλα θέματα όπως το γεγονός ότι οι ελεύθερες 
ταμιακές ροές της εταιρείας είναι αρνητικές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική 
αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 
Αυτό συμβαίνει διότι η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την παραγωγική της λειτουργία καθώς βρίσκεται σε φάση έρευνας και ανάπτυξης νέων 
προϊόντων. Ο εταίρος της εταιρείας θα συνεχίσει να στηρίζει την εταιρεία με κεφάλαιο κίνησης μέσω της αύξησης εταιρικού κεφαλαίου και επίσης 
βρίσκεται σε αναζήτηση νέων επενδυτών.  
 
Η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

• την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, 

• τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρία που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο και στην 
κεφαλαιακή της επάρκεια 

• και το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει να λειτουργεί ως 
«δρώσα οικονομική μονάδα» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης 
της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, 
δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας την αρχή της «δρώσας 
οικονομικής μονάδας» και ότι δεν υφίστανται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει να εφαρμόζει την 
αρχή αυτή στο προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Ετήσιας 
Οικονομικής Έκθεσης. 
Περίοδος Αναφοράς 
Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021, έχει γίνει με τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στη χρήση 
2020, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, 
αναφορά των οποίων γίνεται παρακάτω. 

2.2 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις της διοίκησης 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηματισμό εκτιμήσεων, παραδοχών και 
κρίσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων 
κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις 
επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που 
ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης 
παρατίθενται παρακάτω. 
 
 
 
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 
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Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 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 
φορολογικούς ελέγχους. Η εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο 
θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά 
αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο 
προσδιορισμός. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής 
βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν 
θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό 
ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 
μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρία λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και 
ακολουθεί μια συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει 
υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου 
εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού.  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης 
φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης της εταιρίας, οι οποίες 
βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη που προκύπτουν από εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια, σε συνδυασμό με τις μελλοντικές 
φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Επίσης, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρία αξιολογεί 
την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (αξιολόγηση ανακτησιμότητας). 
Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Η διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες 
ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να 
οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρίας στο μέλλον. 
Απομείωση ενσωμάτων παγίων 
Ο προσδιορισμός απομείωσης των ενσωμάτων παγίων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων που αφορούν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, στην 
αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της απομείωσης. Η απομείωση βασίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, όπως στις αλλαγές των τρεχουσών 
συνθηκών ανταγωνισμού, στις προσδοκίες ανάπτυξης της αγοράς, στην αύξηση του κόστους κεφαλαίου, στις μεταβολές στην μελλοντική 
δυνατότητα χρηματοδότησης, στην τεχνολογική απαξίωση, στη διακοπή παρεχόμενων υπηρεσιών, στο τρέχον κόστος αντικατάστασης, στα 
καταβληθέντα ποσά για συγκρίσιμες συναλλαγές και σε άλλες μεταβολές συνθηκών που υποδεικνύουν ότι υπάρχει απομείωση. Το ανακτήσιμο 
ποσό συνήθως προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Ο προσδιορισμός των ενδείξεων 
απομείωσης, όπως και η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών και ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών των παγίων (ή ομάδων παγίων) 
απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ενδείξεων απομείωσης, τις 
αναμενόμενες ταμειακές ροές, τα επιτόκια προεξόφλησης που πρέπει να εφαρμοστούν, τις ωφέλιμες ζωές και τις υπολειμματικές αξίες των 
παγίων. 
Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων 
Απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε κίνδυνο 
μεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης 
ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Η 
Διοίκηση της εταιρίας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση 
της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρίας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας 
ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρία εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η Εταιρία επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε 
περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη εν μέρει στην άποψη των νομικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη ζημία από 
οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρία αναγνωρίζει μια 
υποχρέωση για την εκτιμώμενη ζημία. Τόσο για τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Εταιρία επανεξετάζει 
την πιθανή υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα 
ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της πιθανής ζημίας. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης 
μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρίας. 

2.3 Κύριες πηγές αβεβαιότητας των λογιστικών εκτιμήσεων 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά 
υπόλοιπα των ακινητοποιήσεων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως 
επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης 
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο 
προσωπικό, απομείωση αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις κρίνονται 
σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι 
σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης αφορούν τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στη σημείωση 21. Άλλες πηγές αβεβαιότητας είναι σχετικές με τις παραδοχές της Διοίκησης σχετικά με τα προγράμματα παροχών 
στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως αυξήσεις αποδοχών, υπολειπόμενα έτη αφυπηρέτησης, πληθωρισμός κλπ. Επίσης πηγή 
αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίμηση σχετικά με την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές 
βασίζονται στην ως τώρα εμπειρία της Διοίκησης και επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της 
αγοράς. 

2.4 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα.  
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2021, δεν έχουν επίδραση στις 
ενοποιημένες οικονομικές 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 2021. 
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 2η 
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 
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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 εταιρείες 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. 
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, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής Απόφασης έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την 
αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8, η επίδραση της οποίας 
παρουσιάζεται στη σημείωση 45 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.  
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. 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον 
Όμιλο και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 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 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 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» 
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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.  
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. 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον 
Όμιλο και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (Τροποποίηση) - «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες» 
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» 
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 εταιρείες 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. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

3 Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών και πολιτικών 

3.1 Λειτουργικοί τομείς 
Ο λειτουργικός τομέας που δραστηριοποιείται η εταιρία είναι της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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3.2 Συναλλαγματικές μετατροπές 
Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

3.3 Ενσώματα πάγια 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για 
την απόκτηση των στοιχείων.  
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα. 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) 
αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. 
Οι αποσβέσεις επαναπροσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή των παγίων που εκτιμήθηκε ως εξής: 

 
      
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών 
καταστάσεων. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα 
αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως 
κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις 
όταν οι ωφέλιμες ζωές καταστούν μικρότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις ή θα μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί 
τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.  

3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(α) Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  
Η άδεια την οποία κατέχει η Εταιρεία, της παρέχει τη δυνατότητα να παράγει και να πωλεί ενέργεια. Οι εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς 
παρέχουν τις απαιτούμενες ενδείξεις αναφορικά με την ανακτήσιμη αξία των αδειών αυτών. Η Εταιρεία, κατά την απόκτησή τους, αναγνωρίζει τις 
άδειες αυτές ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού, στην εύλογη αξία τους και κατόπιν επιμετρώνται με βάση το υπόδειγμα του κόστους, σύμφωνα 
με το οποίο το στοιχείο αποτιμάται στο κόστος του (το οποίο είναι η κατά την απόκτηση εύλογη αξία του) μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις 
και τις τυχόν σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ανέρχεται σε 10 έτη για τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

(β) Λογισμικό: 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 4 έτη. 

3.5 Απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους σε κάθε 
ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων.  
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών υπερβαίνει 
το ανακτήσιμο ποσό τους. Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών είναι η μικρότερη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να παράγει 
ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία και ομάδες στοιχείων της εταιρείας. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής 
εύλογης αξίας (μετά από έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της 
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. Σε περίπτωση μονάδας δημιουργίας 
ταμειακών ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της υπεραξίας που έχει αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν στα 
υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε αναλογική βάση. 
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης. Η ζημιά απομείωσης που έχει αναγνωριστεί για την 
υπεραξία δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε μεταγενέστερη περίοδο. Αναφορικά με τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε ημερομηνία 
της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης εξετάζεται εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. Μια ζημιά απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή 
στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού. Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 

3.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 
Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από τα συμβατικά χαρακτηριστικά των 
ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας για τη διαχείριση τους Με εξαίρεση 
τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα ή για τις οποίες η εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική 
σκοπιμότητας, η εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους πλέον, στην περίπτωση ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται μέσω αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής. Οι εμπορικές απαιτήσεις που 
δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα ή για τις οποίες η εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική σκοπιμότητας, αποτιμώνται στην 
τιμή συναλλαγής που προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15.  
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω 
των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να είναι «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων 
(SPPI)» επί του αρχικού κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρεται ως SPPI test και εξετάζεται σε επίπεδο χρηματοοικονομικού στοιχείου.  
Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίζεται τις οικονομικές του δυνατότητες προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμιακές 
ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. 
Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου 
που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την 
οποία η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  
Κατά την αρχική αναγνώριση, η εταιρεία μπορεί αμετάκλητα να ορίσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, που κατά τα άλλα πληροί τις 
προϋποθέσεις για να αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων, ως αποτιμώμενο στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων εάν έτσι αποφεύγεται ή σημαντικά μειώνεται μια λογιστική διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει. 

Μηχανήματα και εξοπλισμό 5-35 έτη

Μεταφορικά μέσα 5 έτη

Έπιπλα 10 έτη

Λοιπός εξοπλισμός 3 έτη
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Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός κι αν πρόκειται για εμπορική απαίτηση άνευ σημαντικού χρηματοοικονομικού μέρους που 
αποτιμάται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής) αποτιμάται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον, για στοιχεία μη αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων, κόστη συναλλαγών άμεσα συνδεδεμένων με την απόκτηση.  
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες: 

• στο αποσβεσμένο κόστος 

• στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI) ή  

• στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (FVPL). 
Η κατάταξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά το ΔΠΧΑ 9 βασίζεται γενικά στο επιχειρησιακό μοντέλο στο οποίο γίνεται η 
διαχείριση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών χρηματοροών του. Παράγωγα 
ενσωματωμένα σε συμβόλαια στα οποία το αντικείμενο είναι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού υπό το πρίσμα του προτύπου δεν 
διαχωρίζονται ποτέ. Αντίθετα, το υβριδικό χρηματοοικονομικό μέσο στο σύνολό του εξετάζεται για κατάταξη. 
Α) Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος αν ικανοποιεί και τις δύο ακόλουθες συνθήκες και δεν 
ορίζεται ως αποτιμώμενο στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: 

• Διακρατείται με βάση ένα επιχειρηματικό μοντέλο του οποίου το αντικείμενο είναι η διακράτηση για είσπραξη συμβατικών χρηματορροών 
και 

• Οι συμβατικοί όροι του προβλέπουν χρηματορροές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες είναι αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  
Β) Μια επένδυση σε χρεόγραφα αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων αν ικανοποιεί και τις δύο ακόλουθες συνθήκες και 
δεν ορίζεται ως αποτιμώμενο στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: 

• Διακρατείται με βάση ένα επιχειρηματικό μοντέλο του οποίου το αντικείμενο είναι τόσο η εισροή συμβατικών χρηματοροών όσο και η 
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

• Οι συμβατικοί όροι του προβλέπουν χρηματοροές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες είναι αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  
Γ) Κατά την αρχική αναγνώριση μιας επένδυσης σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν είναι διαθέσιμοι προς πώληση, η εταιρεία μπορεί αμετάκλητα 
να επιλέξει να παρουσιάσει μεταγενέστερες μεταβολές της εύλογης αξίας της επένδυσης στα λοιπά συνολικά έσοδα. 
Δ) Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν κατατάσσονται ως αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω 
λοιπών συνολικών εσόδων όπως περιγράφηκε παραπάνω, αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα 
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.  

3.7 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να 
απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά 
γεγονότα και πρέπει να είναι εξασκήσιμο κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της 
Εταιρίας ή του αντισυμβαλλόμενου. 

3.8 Απομειώσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το μοντέλο των «πραγματοποιηθέντων ζημιών» στο ΔΛΠ 39 με ένα μοντέλο «αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών». Το 
νέο μοντέλο απομειώσεων εφαρμόζεται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος, συμβόλαια και 
χρεόγραφα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων, αλλά όχι σε επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους. Κατά το ΔΠΧΑ 
9, οι πιστωτικές ζημίες αναγνωρίζονται νωρίτερα σε σχέση με το ΔΛΠ 39. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος συνίστανται από εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα και εταιρικά χρεόγραφα.  
Κατά το ΔΠΧΑ 9, προβλέψεις ζημιών αποτιμώνται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες βάσεις: 

• 12μηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες: Προκύπτουν από πιθανά πιστωτικά γεγονότα εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, 
και 

• Αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες εφ’ όρου ζωής: Προκύπτουν από πιθανά πιστωτικά γεγονότα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμενόμενης 
ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. 
Η εταιρεία αποτιμά τις προβλέψεις ζημιών σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες εφ’ όρου ζωής, εκτός από τις ακόλουθες, που 
αποτιμώνται ως 12μηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες: 

• Χρεόγραφα που είναι σχεδιασμένα να έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς, και 

• Άλλα χρεόγραφα και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (π.χ. ο κίνδυνος αθέτησης που προκύπτει κατά τη διάρκεια 
της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου) δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. 
Η εταιρεία έχει επιλέξει να αποτιμά τις προβλέψεις ζημιών για εμπορικές απαιτήσεις και συμβόλαια σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημίες εφ’ όρου ζωής.  
Όταν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση και όταν εκτιμώνται οι 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες, η εταιρεία συγκεντρώνει αξιόλογες και υποστηρίξιμες πληροφορίες που είναι σχετικές και διαθέσιμες χωρίς 
υπερβολικό κόστος ή προσπάθεια. Αυτό περιλαμβάνει τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική πληροφόρηση και ανάλυση, βασισμένη στην ιστορική 
εμπειρία της εταιρείας και μετά γνώσης αξιολόγηση κινδύνου και περιλαμβάνουσα πληροφόρηση με ορίζοντα το μέλλον.  
Η εταιρεία υποθέτει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά εάν έχουν περάσει 90 ημέρες από την 
ημερομηνία εξόφλησης. 
Η εταιρεία, όταν ο πιστωτικός κίνδυνος για ένα χρηματοοικονομικό μέσο έχει αυξηθεί σημαντικά, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή του 
κινδύνου αθέτησης μετά την αρχική αναγνώριση.  
Για τους σκοπούς του καθορισμού του κινδύνου αθέτησης, η εταιρεία εφαρμόζει τον ορισμό της αθέτησης που συνάδει με τον ορισμό που 
χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της εσωτερικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου για το σχετικό χρηματοοικονομικό μέσο και λαμβάνει 
υπόψη ποιοτικούς δείκτες, κατά περίπτωση.  
Η εταιρεία θεωρεί ότι υφίσταται αθέτηση το αργότερο 90 ημέρες αφού ένα χρηματοοικονομικό μέσο εμφανίσει καθυστέρηση, εκτός εάν η εταιρεία 
έχει λογικές και βάσιμες πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει ότι ένα κριτήριο αθέτησης που καθορίζει μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι 
καταλληλότερο.  
Η εταιρεία θεωρεί ότι ένα χρηματοοικονομικό μέσο έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο όταν η πιστοληπτική του αξιολόγηση είναι αντίστοιχη με το 
παγκοσμίως κατανοητό ορισμό του «επενδυτικού βαθμού». Η εταιρεία θεωρεί ότι αυτή είναι Baa3 ή υψηλότερη κατά Moody’s ή ΒΒΒ κατά Standard 
& Poor’s και Fitch. 
Η μέγιστη περίοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών είναι η μέγιστη περίοδος για την οποία η εταιρεία 
εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο βάσει συμβολαίου. 
Μέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες είναι μια σταθμισμένη, βάσει πιθανοτήτων, εκτίμηση των πιστωτικών ζημιών. Οι πιστωτικές ζημίες 
υπολογίζονται ως η παρούσα αξία όλων των ταμιακών διαφορών (π.χ. η διαφορά μεταξύ των χρηματοροών που οφείλονται στην οντότητα βάσει 
σύμβασης και των χρηματοροών που η εταιρεία αναμένει να λάβει). 
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Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες προεξοφλούνται στο πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού μέσου. 
Για την επιμέτρηση της αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς, οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί βάσει των χαρακτηριστικών πιστωτικού 
κινδύνου και του χρόνου υπερημερίας. 
Πιστωτικά επισφαλή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Σε κάθε περίοδο αναφοράς, η εταιρεία εξετάζει κατά πόσον χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος και χρεόγραφα 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων είναι πιστωτικά επισφαλή. Ένα χρηματοοικονομικό μέσο είναι «πιστωτικά 
επισφαλές» όταν ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν επιζήμια επίδραση στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού 
μέσου έχουν συμβεί. 
Παρουσίαση της επισφάλειας 
Προβλέψεις ζημιών για χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος αφαιρούνται από το υπόλοιπο της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων. 
Ζημίες από επισφάλειες που σχετίζονται με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων, παρουσιάζονται διακριτά 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στα λοιπά συνολικά έσοδα.  
Ζημίες από επισφάλειες σε λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται στα «χρηματοοικονομικά κόστη», κατά παρόμοιο τρόπο με την 
παρουσίαση βάσει του ΔΛΠ 39, και όχι διακριτά στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών εσόδων για λόγους ουσιαστικότητας. 

3.9 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαγράφονται όταν: 
o Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών ροών έχουν λήξει ή 
o Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα 
μία υποχρέωση προς τρίτους να πληρώσει τις συγκεκριμένες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης 
μεταβίβασης. 
o Η εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και παράλληλα είτε (α) έχει 
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη της ιδιοκτησίας, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. 
Όπου η εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά παράλληλα δεν έχει 
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, τότε το 
στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο. Αναγνωρίζεται, επίσης, 
μια αντίστοιχη υποχρέωση. 
Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του 
αρχικού υπολοίπου του περιουσιακού στοιχείου και του μέγιστου ποσού που μπορεί η εταιρεία να κληθεί να καταβάλει.  
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού παύει να αναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση 
απαλλάσσεται, ακυρώνεται ή έχει λήξει. Στην περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού αντικαθίσταται από άλλο του ιδίου 
δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή όπου οι όροι μιας υπάρχουσας υποχρέωσης έχουν ουσιαστικά τροποποιηθεί, η ανταλλαγή αυτή 
ή η τροποποίηση θεωρείται ως παύση αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώρισης μιας νέας υποχρέωσης. 

3.10 Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται με 
την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

3.11 Εμπορικές απαιτήσεις 
Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών 
απομείωσης.  
Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση 
να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών.  
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

3.12 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

3.13 Εταιρικό κεφάλαιο 
Τα εταιρικά μερίδια κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση εταιρικών μεριδίων εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του 
σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου ή της Διαφοράς υπέρ το άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με 
την έκδοση εταιρικών μεριδίων για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.  

3.14 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.  

3.15 Χρηματοοικονομικό έσοδο και χρηματοοικονομικό κόστος 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα περιλαμβάνουν τα έσοδα από τόκους για τα κεφάλαια που επενδύονται (συμπεριλαμβανομένων και των 
διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων), τα έσοδα από μερίσματα, τα κέρδη από την πώληση των διαθεσίμων 
προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα κέρδη σε χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται ως κέρδος και 
αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων αφού είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως στα λοιπά συνολικά έσοδα. Τα έσοδα από τόκους 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στο 
κέρδος ή τη ζημία από την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία λαμβάνει το δικαίωμα είσπραξης, η οποία στην περίπτωση των εισηγμένων 
τίτλων είναι συνήθως η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνουν τους πληρωτέους τόκους που αφορούν δανεισμό, ζημίες από την πώληση των διαθεσίμων προς 
πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται 
σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (εκτός από 
εμπορικές απαιτήσεις), οι ζημιές σε χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται ως ζημία και αναταξινομούνται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων αφού είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

Το κόστος δανεισμού που δεν αναλογεί στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου, που πληροί τις προϋποθέσεις 
του περιουσιακού στοιχείου, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
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3.16 Φόρος εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους 
φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές 
που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Ο τρέχων και 
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, κάθε μιας εκ των εταιρειών 
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, 
φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρίας, όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε 
με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ 
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 
και υπολογίζονται με χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του 
Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές 
διαφορές, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές 
(αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ζημιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημιές και οι πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε 
ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα 
που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Η εταιρία συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αν και μόνο αν: 

• Η εταιρία έχει ένα νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και 

• Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε φόρο εισοδήματος που 
επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε: 
-στην ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα, είτε 
-σε διαφορετικές φορολογητέες οικονομικές μονάδες, οι οποίες προτίθενται να συμψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και 
απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε μελλοντική περίοδο στην 
οποία σημαντικά ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναμένονται να τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν. 

3.17 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος 
και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε 
προεξοφλημένη βάση, με την χρήση ενός πρόσφορου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του 
χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που 
οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης 
οικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό 
της δέσμευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Οι 
ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται. 

3.18 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εφόσον συντρέχουν συνολικά οι εξής προϋποθέσεις: όταν τα ποσά των εσόδων μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα , 
όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των 
προϊόντων έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως κατά την παράδοση των προϊόντων. 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η καταχώρηση των 
εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Παροχή Υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

(γ) Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που 
είναι η κατά νόμο αρμόδια να τα χορηγεί. 

3.19 Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την χρονική στιγμή κατά την οποία 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

3.20 Μισθώσεις 
Η Εταιρεία υιοθέτησε το ΔΧΠΑ 16, εφαρμόζοντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Με βάση την εν λόγω προσέγγιση, η εταιρεία 
αναγνώρισε μία υποχρέωση την οποία και επιμέτρησε στην παρούσα αξία της, όπως αυτή προκύπτει από την προεξόφληση των εναπομενουσών 
μισθωμάτων με το επιπλέον επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing cost) που ίσχυε κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του 
Προτύπου ήτοι κατά την 01/01/2019. Το επιπλέον επιτόκιο δανεισμού είναι το επιτόκιο με το οποίο η εταιρεία θα δανειζόταν αυτό το ποσό, με 
εξασφαλίσεις τα οικονομικά οφέλη στην μορφή καθαρών χρηματοροών που θα προκύψουν από την χρήση του ακινήτου. Περαιτέρω, αναγνώρισε 
ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα ποσό το οποίο είναι ίσο με την αντίστοιχη υποχρέωση που αναγνωρίστηκε, 
προσαρμοσμένο με τυχόν προκαταβολές μισθωμάτων που υπήρχαν αμέσως πριν την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής.  
Περαιτέρω, η εταιρεία εφάρμοσε την εξαίρεση που παρέχεται από το Πρότυπο αναφορικά με τον προσδιορισμό των μισθώσεων και πιο 
συγκεκριμένα, την εφαρμοζόμενη πρακτική του ΔΠΧΑ 16, σύμφωνα με την οποία δε χρειάζεται να επαναξιολογήσει εάν μία σύμβαση είναι ή 
εμπεριέχει μίσθωση κατά την ημερομηνία της πρώτης μετάβασης. Αυτό σημαίνει ότι, το ΔΠΧΑ 16 εφαρμόστηκε στις συμβάσεις που έχουν ήδη 
αναγνωριστεί ως μισθώσεις με την εφαρμογή του ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και της ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορίζοντας κατά Πόσο μία Σύμβαση Εμπεριέχει 
Μίσθωση».  
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Τέλος, η εταιρεία χρησιμοποίησε και τις εξαιρέσεις του Προτύπου αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις μισθώσεις παγίων χαμηλής 
αξίας. Αναφορικά με το επιτόκιο προεξόφλησης, η εταιρεία αποφάσισε να εφαρμόσει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων 
με παρόμοια χαρακτηριστικά και ανάλογα με την υπολειπόμενη διάρκεια της κάθε μίσθωσης.  
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, είχε τα ακόλουθα σημαντικά αποτελέσματα για την εταιρεία:  
▪ Η εταιρεία διέθετε λειτουργικές μισθώσεις που αφορούν σε κτίρια. Το Πρότυπο επηρέασε τον λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών 
μισθώσεων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις λειτουργικών 
μισθώσεων - οι οποίες, σύμφωνα με το ΔΛΠ 17, έπρεπε να γνωστοποιούνται στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων - εμφανίζονται 
ως στοιχεία του ενεργητικού (δικαιώματα χρήσης) και υποχρεώσεις από μισθώσεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η αύξηση των 
υποχρεώσεων από μισθώσεις οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας.  
▪ Η φύση των εξόδων που σχετίζονται με αυτές τις μισθώσεις έχει μεταβληθεί, καθώς με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, αντικαθίσταται το 
λειτουργικό κόστος μίσθωσης με κόστος απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν δικαίωμα χρήσης και έξοδο τόκου επί των 
υποχρεώσεων που απορρέουν. Αυτό οδηγεί σε βελτίωση των «Λειτουργικών κερδών προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, 
αποσβέσεων και απομειώσεων».  
▪ Στην κατάσταση ιδίων κεφαλαίων κατά την πρώτη εφαρμογή δεν προέκυψε επίδραση, καθώς η εταιρεία επέλεξε να αναγνωρίσει ισόποση 
υποχρέωση με δικαίωμα χρήσης.  
▪ Στην κατάσταση ταμειακών ροών, το μέρος που αφορά στην αποπληρωμή των μισθωμάτων θα μειώσει τις ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες και δεν περιλαμβάνεται πλέον στις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Μόνον οι 
αποπληρωμές τόκων εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.  
Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη λογιστική των μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή, και για τον λόγο αυτό, η 
εταιρεία δεν είχε σημαντικές μεταβολές από τις μισθώσεις που έχει συνάψει και στις οποίες λειτουργεί ως εκμισθωτής.  
β) Νέα λογιστική πολιτική για τις μισθώσεις  
Με βάση το ΔΠΧΑ 16 καταργείται για τον μισθωτή η ταξινόμηση των μισθώσεων σε λειτουργικές μισθώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις 
και όλες οι μισθώσεις αναγνωρίζονται λογιστικά ως στοιχεία «Κατάστασης Οικονομικής Θέσης», μέσω της αναγνώρισης ενός «δικαιώματος 
χρήσης» στοιχείων του ενεργητικού και μίας «υποχρέωσης μίσθωσης».  
Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού  
Κατά την ημερομηνία έναρξης μίας μισθωτικής περιόδου η εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία 
υποχρέωση μίσθωσης προβαίνοντας σε επιμέτρηση του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου του ενεργητικού στο κόστος .  
Το κόστος του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού περιλαμβάνει:  
▪ το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης (βλ. κατωτέρω),  
▪ τις τυχόν καταβολές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, μειωμένες με 
τα κίνητρα μίσθωσης που εισπράχθηκαν,  
▪ τα αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τον μισθωτή, και  
▪ μία εκτίμηση των δαπανών που θα βαρύνουν την εταιρεία κατά την αποσυναρμολόγηση και την απομάκρυνση του μισθωμένου στοιχείου 
του ενεργητικού, την αποκατάσταση του χώρου στον οποίον βρίσκεται το μισθωμένο στοιχείο του ενεργητικού ή την αποκατάσταση του στοιχείου 
του ενεργητικού όπως απαιτείται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση για τις εν λόγω 
δαπάνες είτε κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε ως συνέπεια της χρήσης του μισθωμένου στοιχείου του ενεργητικού 
κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης περιόδου.  
Αρχική επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης  
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση μίσθωσης στην παρούσα αξία των ανεξόφλητων 
καταβολών μισθωμάτων κατά την ημερομηνία αυτήν. Όταν το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης είναι εφικτό να προσδιοριστεί κατάλληλα, τότε οι 
καταβολές μισθωμάτων θα προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιείται το οριακό επιτόκιο 
δανεισμού της εταιρείας.  
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, οι καταβολές μισθωμάτων που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης 
μίσθωσης συμπεριλαμβάνουν τις παρακάτω πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της περιόδου 
μίσθωσης, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου:  
(α) τις σταθερές καταβολές μείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης,  
(β) τις τυχόν μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που εξαρτώνται από τη μελλοντική μεταβολή δεικτών ή επιτοκίων, οι οποίες επιμετρώνται αρχικά 
χρησιμοποιώντας την τιμή του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου,  
(γ) τα ποσά που αναμένεται να καταβάλλει η εταιρεία ως εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας,  
(δ) την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς εφόσον είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η εταιρεία θα εξασκήσει το δικαίωμα, και  
(ε) τις καταβολές ποινών για τον τερματισμό της μίσθωσης, εάν η μισθωτική περίοδος αντανακλά την εξάσκηση του δικαιώματος της εταιρείας για 
τον τερματισμό της μίσθωσης.  
Μεταγενέστερη επιμέτρηση  
Μεταγενέστερη επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού  
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταρεία επιμετρά το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού με το μοντέλο του 
κόστους.  
Η εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού στο κόστος:  
(α) μείον τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημιές απομείωσης, και  
(β) προσαρμοσμένο για τυχόν μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης,  
Η εταιρεία εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 16 αναφορικά με την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού, το οποίο και 
εξετάζει για τυχόν απομείωση.  
Μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης  
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση μίσθωσης, ως ακολούθως:  
(α) αυξάνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά το χρηματοοικονομικό κόστος επί της υποχρέωσης μίσθωσης,  
(β) μειώνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τα μισθώματα που έχουν καταβληθεί, και  
(γ) επιμετρώντας εκ νέου την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τυχόν επανεκτίμηση ή τροποποίηση της μίσθωσης.  
Το χρηματοοικονομικό κόστος μίας υποχρέωσης μίσθωσης κατανέμεται κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε 
να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης.  
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία αναγνωρίζει στα κέρδη ή στις ζημιές (με εξαίρεση την περίπτωση που οι 
δαπάνες περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία ενός άλλου στοιχείου του ενεργητικού για το οποίο εφαρμόζονται άλλα σχετικά Πρότυπα) και τα 
τρία παρακάτω στοιχεία:  
(α) το χρηματοοικονομικό κόστος επί της υποχρέωσης μίσθωσης, και  
(β) τις μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης κατά την περίοδο που λαμβάνει 
χώρα το γεγονός που ενεργοποιεί τις εν λόγω καταβολές  
(γ) Ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Ενδιάμεση Συνοπτική Εξαμηνιαία Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και Συνολικού Εισοδήματος. 

4 Διαχείριση χρηματοοικονομικών και λοιπών κινδύνων 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
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4.1 Κίνδυνος αγοράς 
➢ Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 

➢ Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από τις μεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR) καθώς δεν είναι εκτεθειμένη σε δανεισμό.  

➢ Κίνδυνος διακύμανσης τιμών προϊόντων 

Δεν υπάρχει κίνδυνος διακύμανσης των τιμών προϊόντων. 

4.2 Πιστωτικός κίνδυνος  
Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.  

4.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις 
χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα.  

Οι απαιτήσεις τις εταιρείας είναι απαιτητές σε χρονικά διάστημα μικρότερου του έτους. 

4.4 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 
Οι στόχοι της εταιρίας ως προς τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της, να διατηρήσει ιδανική 
κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου και να αυξήσει την συνολική του αξία. Η εταιρία για να διατηρήσει ή 
να προσαρμόσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, 
να εκδώσει νέα εταιρικά μερίδια ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της.  
Η εταιρία παρακολουθεί τα κεφάλαιά της με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό 
δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια και έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

      

Σύνολο δανεισμού 0 0 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 2 

Καθαρός δανεισμός -9 -2 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  72 8 

Σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 63 6 

Συντελεστής μόχλευσης -14,53% -27,11% 
 
 

4.5 Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
Κίνδυνος λόγω COVID-19  
Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελλάδος. Δεδομένης της εξάπλωσης της πανδημίας, είναι δύσκολο να προβλεφθεί το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων για την παγκόσμια 
οικονομία σε αυτό το σημείο. Τα αποτελέσματα μπορεί να κυμαίνονται από τον επιτυχή περιορισμό του ιού και τις μικρές βραχυπρόθεσμες 
επιπτώσεις, σε μια παρατεταμένη επίπτωση που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή ύφεση. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα λαμβάνουν πολιτικές και δημοσιονομικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων.  
Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της πανδημίας, ακολουθεί την καθοδήγηση 
των τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στους εργαζομένους και συνεργάτες της. 
 

4.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 
i. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 
Το ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» περιγράφει την εύλογη αξία ως την τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά 
την ημερομηνία επιμέτρησης. 
Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας αφορά ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση. Ως εκ τούτου, κατά την επιμέτρηση της εύλογης 
αξίας, η εταιρεία λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά θα 
λάμβαναν υπόψη τα εν λόγω χαρακτηριστικά κατά την τιμολόγηση του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης κατά την ημερομηνία 
επιμέτρησης. 
ii. Ιεράρχηση εύλογης αξίας 
Για την αύξηση της συνέπειας και της συγκρισιμότητας στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας και τις συναφείς γνωστοποιήσεις, το ΔΠΧΑ 13 καθορίζει 
ιεραρχία εύλογης αξίας που κατηγοριοποιεί σε τρία επίπεδα τις εισροές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της 
εύλογης αξίας.  
Επίπεδο 1: Οι εισροές 1ου επιπέδου είναι οι επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (χωρίς προσαρμογή) στις αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η οντότητα κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Μια επίσημη χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό 
αγορά παρέχει τις πλέον αξιόπιστες αποδείξεις της εύλογης αξίας και χρησιμοποιείται χωρίς προσαρμογή για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας 
όποτε υπάρχει διαθέσιμη. 
Επίπεδο 2: Οι εισροές 2ου επιπέδου είναι εισροές πέραν των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο 1ο επίπεδο οι οποίες 
είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άμεσα είτε έμμεσα. Εάν το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση διαθέτει 
προκαθορισμένη (συμβατική) διάρκεια, μια εισροή 2ου επιπέδου πρέπει να είναι παρατηρήσιμη για ουσιαστικά την πλήρη διάρκεια ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 
Η εταιρεία αποτιμά τις μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές με βάση την τεχνική της αναμενόμενης παρούσας αξίας, η οποία 
χρησιμοποιεί ως αφετηρία ένα σύνολο ταμειακών ροών που αντιπροσωπεύει τον σταθμισμένο, βάσει πιθανοτήτων, μέσο όρο όλων των πιθανών 
μελλοντικών ταμειακών ροών (αναμενόμενες ταμειακές ροές).  
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Επίπεδο 3: Οι εισροές 3ου επιπέδου είναι μη παρατηρήσιμες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Μη παρατηρήσιμες εισροές 
χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας στον βαθμό που δεν υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσιμες εισροές, γεγονός που καλύπτει 
καταστάσεις στις οποίες υπάρχει ελάχιστη ή δεν υπάρχει καθόλου δραστηριότητα στην αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση κατά 
την ημερομηνία επιμέτρησης. Ωστόσο, ο στόχος της επιμέτρησης της εύλογης αξίας παραμένει ο ίδιος, ήτοι μια τιμή εξόδου κατά την ημερομηνία 
επιμέτρησης από την οπτική ενός συμμετέχοντα στη αγορά που κατέχει το περιουσιακό στοιχείο ή οφείλει την υποχρέωση.  
iii. Μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη λογιστική αξία και τις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων τους στην ιεραρχία εύλογης αξίας. Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με την εύλογη αξία για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία, εάν η λογιστική αξία είναι λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας. 
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα καθώς και οι εμπορικές υποχρεώσεις που αποτιμούνται στο 
αποσβεσμένο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα ιεράρχησης εύλογων αξιών. Η εύλογη αξία τους δεν διαφέρει ουσιωδώς 
από την αντίστοιχη λογιστική τους αξία καθώς η πλειοψηφία έχει λήξη κάτω του μηνός. 
 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ενσώματα πάγια 
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

Αξία κτήσης     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 16 16 

31/12/2021

Εύλογη αξία 

μέσω των 

αποτελεσμάτων

(FVPL)

Εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών 

συνολικών 

εσόδων

(FVOCI)

Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

στο αποσβεσμένο 

κόστος

Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στο 

αποσβεσμένο κόστος

Συνολική 

λογιστική αξία
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Μετοχικοί τίτλοι 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 0 0 32 32

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 0 0 9 9

0 0 41 0 41 0 0 0

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Εμπορικές υποχρεώσεις 95 95

0 0 0 95 95 0 0 0

31/12/2020

Εύλογη αξία 

μέσω των 

αποτελεσμάτων

(FVPL)

Εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών 

συνολικών 

εσόδων

(FVOCI)

Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

στο αποσβεσμένο 

κόστος

Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στο 

αποσβεσμένο κόστος

Συνολική 

λογιστική αξία
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Μετοχικοί τίτλοι 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 0 0 32 32

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 0 0 2 2

0 0 34 0 34 0 0 0

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Εμπορικές υποχρεώσεις 141 141

0 0 0 141 141 0 0 0

Λογιστική αξία Εύλογη αξία
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Προσθήκες 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 16 16 

      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 8 8 

Αποσβέσεις έτους 2 2 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 10 10 

      

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 6 6 

   

   

Αξία κτήσης     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 16 16 

Προσθήκες 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 16 16 

      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 10 10 

Αποσβέσεις έτους 2 2 

Μειώσεις 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 11 11 

      

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2021 5 5 

 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει όπως παρακάτω: 
 

  Λογισμικά 'Εξοδα ερευνών   

  Προγράμματα  και ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ 

Αξία κτήσης       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 1 100 101 

Προσθήκες 0 7 7 

Διαγραφές / μεταφορές 0 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 1 107 108 

        

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 0 0 0 

Αποσβέσεις έτους 0 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 0 0 0 

        

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 1 107 108 

    

Αξία κτήσης       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 1 107 108 

Προσθήκες 0 16 16 

Διαγραφές / μεταφορές 0 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 1 123 125 

        

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 0 0 0 

Αποσβέσεις έτους 0 0 0 
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Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 1 0 1 

        

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2021 1 123 124 

 
 
Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το κόστος ανάπτυξης ηλεκτροκίνητων μηχανών. 
 
 

7 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
Στα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί για μίσθωση αυτοκινήτου. 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

Εγγυήσεις για μισθωμένα αυτοκίνητα 1 1 

Σύνολο λοιπών στοιχείων μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 1 1 

 
 
 

8 Εμπορικές απαιτήσεις 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)   31/12/2021 31/12/2020 

        

Πελάτες     16 21 

( - )  Προβλέψεις    -2 0 

Προκαταβολές προμηθευτών   1 12 

Έξοδα επόμενων χρήσεων   16 0 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων   32 33 

 
 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων από πελάτες συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. 
 
Οι «Εμπορικές απαιτήσεις» της εταιρίας αναλύονται ανάλογα με τις κατηγορίες ημερών κατά τις οποίες θα καταστούν απαιτητές ως εξής:  
 

  31/12/2021 31/12/2020 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Ποσό  % Ποσό  % 

Από 1 έως 30 ημέρες 32 100% 33 100% 

 
 

9 Λοιπές απαιτήσεις 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

Ελληνικό Δημόσιο - λοιπές απαιτήσεις 1 0 

Λοιπές απαιτήσεις  12 13 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 12 13 

 
 
Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. 

10 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Ο λογαριασμός ταμιακών διαθεσίμων αναλύεται όπως παρακάτω: 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

Ταμείο μετρητών 0 0 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 9 1 

Σύνολο ταμιακών διαθεσίμων  9 2 

11 Εταιρικό κεφάλαιο 
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 222.000,00 ευρώ, είναι πλήρως καταβεβλημένο και διαιρείται σε 11.100 εταιρικά μερίδια 
ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ το καθένα. 
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12 Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

Προμηθευτές 2 1 

Προκαταβολές πελατών  84 139 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 9 0 

Σύνολο Εμπορικών Υποχρεώσεων 95 141 

 
 
Το σύνολο των υποχρεώσεων σε προμηθευτές εξοφλείται σε χρονικό διάστημα έως 60 ημερών. 
 

13 Λοιπές υποχρεώσεις 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

Φόρος Προστιθέμενης αξίας 0 0 

Ασφαλιστικά Ταμεία 6 4 

Οφειλές προς το προσωπικό 0 1 

Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού 2 2 

Φόρος αμοιβών τρίτων 0 0 

Λοιπά  7 7 

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 15 14 

 
 

 

14 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 
 

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της εταιρίας προέρχεται από την εκπόνηση μελετών. 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
1/1- 

31/12/2021 
1/1- 

31/12/2020 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών 195 130 

Σύνολο κύκλου εργασιών 195 130 

 

 

15 Κόστος πωλήσεων 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
1/1- 

31/12/2021 
1/1- 

31/12/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 155 143 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 9 2 

Παροχές τρίτων 4 4 

Φόροι - Τέλη 1 1 

Διάφορα έξοδα 38 23 

Αποσβέσεις 2 2 

Κόστος αναλωθέντων υλικών 2 0 

Συνολικό κόστος πωλήσεων 211 175 

 
 

16 Άλλα έσοδα 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
1/1- 

31/12/2021 
1/1- 

31/12/2020 

Λοιπά 100 0 

 'Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 17 1 

Σύνολο άλλων εσόδων 117 2 
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17  Χρηματοοικονομικό κόστος (Καθαρό) 
 

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
1/1- 

31/12/2021 
1/1- 

31/12/2020 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 0 0 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 0 0 

Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 0 0 

 
 

18 Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά εταιρικό μερίδιο 
Τα βασικά κέρδη ανά εταιρικό μερίδιο, τα οποία και ταυτίζονται με τα απομειωμένα, υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 
εταίρους της εταιρίας, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των εταιρικών μεριδίων στην διάρκεια της περιόδου. 
 

  
1/1- 

31/12/2021 
1/1- 

31/12/2020 

      

Κέρδη / Ζημίες που αναλογούν στους εταίρους 64.349,70 -43.301,78 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός εταιρικών μεριδίων 11.100 11.100 

Βασικά / ές κέρδη / ζημίες κατά εταιρικό μερίδιο (ευρώ ανά 
εταιρικό μερίδιο) 5,7973 -3,9011 

 

19 Μερίσματα ανά εταιρικό μερίδιο 
 
Για τη χρήση 2021 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα δεδομένου ότι το αποτέλεσμα εις νέον της εταιρίας είναι αρνητικό. 

20 Δεσμεύσεις 
 Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. 
 

21 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2016 έως και 2019 και η εκτίμηση είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  Για την χρήση του 2020 η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές 

ενώ για τη χρήση 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος με βάση το άρθρο 65Α του Νόμου 4174/2013.  

22 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Η εταιρεία απασχόλησε 7 άτομα ως προσωπικό κατά την χρήση του 2021. 

23 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση της εταιρίας. 

24 Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
 

Η εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά τη χρήση του 2021 συνολικού ύψους € 17 χιλ. ευρώ και αφορούν έξοδα ανάπτυξης 
για το σχεδιασμό αμαξώματος δίκυκλου. 

25 Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την εταιρία μέρη 
 
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την Εταιρεία, 
συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς και η μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της μητρικής Εταιρείας, επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και τα Διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.  
Α) Οι συναλλαγές της εταιρίας με τη μητρική εταιρία PBOT GREEN INNOVATION HOLDING και με τη συγγενή εταιρία ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε., καθώς 
και οι μεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις την 31/12/2021 και 31/12/2020, έχουν όπως παρακάτω (ποσά σε χιλ. Ευρώ):  
 

 
 
Β) Δεν έχουν δοθεί παροχές προς τα μέλη της διοικήσεως για την περίοδο 1/1-31/12/2021.  

Γ) εν έχουν χορηγηθεί δάνεια στον διαχειριστή ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρίας. 

1.1- 31.12.2021 1.1- 31.12.2020 1.1- 31.12.2021 1.1- 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Μητρική

P.B.O.T. GREEN 

INNOVATION HOLDING LTD 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0

Συνδεδεμένη ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ 0 0 0 0 0 0 84 135

Σύνολο 0 0 0 0 0 0 84 135

Γενικό σύνολο 0 0 0 0 0 0 84 135

Εταιρεία

Πωλήσεις αγαθών και Αγορά  αγαθών και Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
παροχή Υπηρεσιών Λήψη  Υπηρεσιών(ποσά σε χιλ. ευρώ)
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26 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
 

27 Μεταγενέστερα γεγονότα  
 
Ενεργειακή κρίσης – γεγονότα Ουκρανία 
 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι τον χρόνο υποβολής 
της παρούσης έκθεσής μας, που να επηρεάζουν την υπό παρουσίαση εταιρική χρήση. 

 
 

Αγία Παρασκευή, 12 Μαΐου 2022 
 

 
 

Ο Διαχειριστής Ο Οικονομικός Διευθυντής 
 
 
 
 

Ηλίας Νασιόπουλος 
Α.Δ.Τ.: ΑΚ770389 

 
 
 
 

Χρήστος Παπαχρήστου 
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