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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ και 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» υποβάλλει την έκθεσή του επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και 

των αποτελεσμάτων χρήσης της 1 Ιανουαρίου 2021 –31 Δεκεμβρίου 2021, προς την τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του ν.4548/2018. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης 

Δεκεμβρίου 2021 για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2021 που συντάχθηκαν με 

βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με 

τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την 

προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία την επόμενη χρήση. Επίσης, περιγράφονται οι 

κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην επόμενη 

χρήση. 

 

1. Σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην εταιρική χρήση 

1.1 Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας 

Ο κύκλος εργασιών εντός του έτους 2021 ανήλθε σε ποσό ύψους ΕΥΡΩ 17.183.599,39 (2020: ΕΥΡΩ 

13.224.865,03) σημείωσε αύξηση κατά ποσό ύψους ΕΥΡΩ 3.958.734,36 ή 29,93%. Ειδικότερα ο 

κύκλος εργασιών του 2021 (τα αντίστοιχα ποσά του έτους 2020 παρατίθενται εντός παρενθέσεων 

για λόγους συγκρισιμότητας) αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύκλος Εργασιών: 

• Πωλήσεις: αφορά έσοδα από πώληση ηλεκτρικών ειδών και λοιπών εμπορευμάτων, έσοδα από 

παροχής υπηρεσιών συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 17.183.599,39 (2020: ΕΥΡΩ 13.224.865,03).  

o Πωλήσεις Ηλεκτρικών ειδών και λοιπών εμπορευμάτων εσωτερικού: ΕΥΡΩ 4.384.436,23 (2020: 

ΕΥΡΩ 3.161.301,10). 

o Πωλήσεις Ηλεκτρικών ειδών και λοιπών εμπορευμάτων εξωτερικού: ΕΥΡΩ 12.432.528,13 (2020: 

ΕΥΡΩ 9.907.198,11). 

o Έσοδα από υπηρεσίες: ΕΥΡΩ 366.635,03 (2020: ΕΥΡΩ 156.365,82). 
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Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε κυρίως από τις εξαγωγές που πραγματοποίησε η εταιρεία στο 

2021, οι οποίες αυξήθηκαν σε ποσοστό 25,348% έναντι του 2020, ενώ οι πωλήσεις προς το εσωτερικό 

της χώρας αυξήθηκαν κατά 38,69% και τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 134,47%. Η 

Εταιρεία  στρατηγικά επικεντρώθηκε σε αγορές του εξωτερικού. 

Το κόστος πωλήσεων εντός του έτους 2021 έναντι του 2020 ανήλθε ως ακολούθως. 

Κόστος πωλήσεων: 

• Κόστος πώλησης Εμπορευμάτων: ΕΥΡΩ 15.845.261,98 (2020: ΕΥΡΩ 12.183.567,45).  

Το μικτό περιθώριο κέρδους συνολικά ανήλθε κατά τη χρήση 2021 σε 7,79% έναντι 7,87% το 2020. 

Στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνονται και απαξιωμένα και κατεστραμμένα εμπορεύματα. 

 

Οικονομική θέση της Εταιρείας 

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31.12.2021 ανέρχονται σε ποσό ύψους ΕΥΡΩ 849.554,13 

έναντι ΕΥΡΩ 544.169,42 την 31.12.2020, αυξημένα κατά ΕΥΡΩ 305.384,71 λόγω των κερδών (μετά 

φόρου εισοδήματος) της χρήσης 2021 τα οποία ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 309.396,93. Η πραγματική 

οικονομική κατάσταση της Εταιρείας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του 

Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων το 2021 ανήλθαν σε ποσό ύψους ΕΥΡΩ 507.435,41 

έναντι ΕΥΡΩ 286.815,13 το 2020. 

1.2 Αριθμοδείκτες 

Κατωτέρω παρατίθενται οι βασικοί οικονομικοί δείκτες: 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

2021 2020

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.598.430,74 4.105.417,39

Σύνολο ενεργητικού 6.112.411,41 4.573.760,72

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 513.980,67 468.343,33

Σύνολο ενεργητικού 6.112.411,41 4.573.760,72

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

Καθαρή Θέση 849.554,13 544.169,42

Σύνολο υποχρεώσεων 5.237.960,58 4.009.442,26

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων 5.237.960,58 4.009.442,26

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 6.112.411,41 4.573.760,72

Καθαρή Θέση 849.554,13 544.169,42

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 6.112.411,41 4.573.760,72

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.

Καθαρή Θέση 849.554,13 544.169,42

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 513.980,67 468.343,33

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.598.430,74 4.105.417,39

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.891.877,23 2.730.773,04

Ο δείκτης αυτός δείχνει το κεφάλαιο κίνησης (την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν ενεργητικό)

89,76%

10,24%

13,57%

91,59%

8,41%

16,22%

85,69%

13,90%

165,29%

143,85% 150,34%

87,66%

11,90%

116,19%

 



 

5 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

2021 2020

Αποτέλεσμα προ φόρων 404.663,89 183.510,00

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 17.183.599,39 13.224.865,03

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της Εταιρείας 

Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων και τόκων 478.741,69 224.119,56

Σύνολο εσόδων 17.213.565,54 13.257.141,24

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας χωρίς να ληφθεί υπόψη η χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Αποτέλεσμα προ φόρων 404.663,89 183.510,00

Καθαρή Θέση 849.554,13 544.169,42

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

2,78%

47,63% 33,72%

2,35% 1,39%

1,69%

 

 

2. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία 

δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν 

μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της και των πωλήσεων λιανικής μέσω 

του καταστήματος που διατηρεί. Οι χονδρικές πωλήσεις πραγματοποιούνται από την Εταιρεία, με 

βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της. Οι χορηγούμενες προς τους πελάτες πιστώσεις δίδονται 

μετά από εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας αυτών και εντάσσονται σε συμβόλαιο ασφάλισης 

πιστώσεων. Η Διοίκηση της Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των 

απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις. 

 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα λόγω του γεγονότος ότι ο ρυθμός είσπραξης 

των απαιτήσεών της διατηρείται σε πολύ καλά επίπεδα παρότι το γενικότερο επίπεδο ρευστότητας 

στην αγορά κινείται σε αργούς ρυθμούς. 

 

γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Ο Τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας είναι: 

Μακροπρόθεσμα δάνεια που έχει συνάψει η Εταιρία  

i) με την Τράπεζα Πειραιώς τον Δεκέμβριο 2020, με την εγγύηση που παρέχετε  από το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και το Ελληνικό Δημόσιο  

συνολικής αξίας  300.000. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 18τριμηναίες με περίοδο 

χάριτος 6 μηνών και χορηγείτε ως κεφάλαιο κίνησης για κάλυψη  αναγκών από τις επιδημιολογικές  

συνέπειες του COVID-19. 
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ii) με την Τράπεζα Πειραιώς  τον Αύγουστο  2019  στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματικότητα – 

Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» και συγχρηματοδοτείται  από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ κατά 

40% και από την Τράπεζα Πειραιώς  κατά 60%   συνολικής αξίας  250.000. Η διάρκεια αποπληρωμής 

του δανείου είναι 18 τριμηνιαίες δόσεις με περίοδο χάριτος 3 μηνών και χορηγείτε ως κεφάλαιο 

κίνησης για κάλυψη αναγκών  βάσει επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης. 

iii) με την Τράπεζα Πειραιώς τον Ιούνιο 2020 στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματικότητα – 

Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ  νέο ΥΠΟ πρόγραμμα 3» υπό τον τίτλο «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότησης 

Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ κατά 40% και από την Τράπεζα Πειραιώς κατά 60% συνολικής αξίας 500.000. 

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 18 τριμηνιαίες δόσεις με περίοδο χάριτος 6 μηνών και 

χορηγείτε ως κεφάλαιο κίνησης για κάλυψη αναγκών για την  ενίσχυση της ρευστότητας της 

επιχείρησης που υφίσταται από τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του covid 19. 

iv) με την Τράπεζα Πειραιώς τον Ιούλιο 2021 δάνειο με την Εγγύηση που παρέχεται μέσω του 

Ταμείου Εγγυοδοσίας το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), συνολικής αξίας 500.000 ευρώ. 

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 18 τριμηνιαίες δόσεις με περίοδο χάριτος 6 μηνών και 

χορηγείτε ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. 

v) με την Τράπεζα Εθνική τον Νοέμβριο του 2020 με εγγύηση που παρέχετε από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος COSME συνολικής αξίας 350.000. Η 

διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 9 εξαμηνιαίες δόσεις με περίοδο χάριτος 12 μηνών και 

χορηγείτε ως κεφάλαιο κίνησης για κάλυψη αναγκών βάσει επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης. 

vi) με την Τράπεζα Εθνική τον Νοέμβριο του 2020 με εγγύηση που παρέχετε από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος COSME συνολικής αξίας 150.000. Η 

διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 9 εξαμηνιαίες δόσεις με περίοδο χάριτος 12 μηνών και 

χορηγείτε ως κεφάλαιο κίνησης για κάλυψη αναγκών  βάσει επιχειρηματικού σχεδίου της 

επιχείρησης. 

Δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχει συνάψει η Εταιρεία. Η Εταιρία έχει επαρκή κεφάλαια 

κίνησης, δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας 

λόγω μεταβολών των επιτοκίων. 
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δ) Κίνδυνος αποθεμάτων  

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από 

φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ, η Εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα 

(ασφάλιση, φύλαξη κλπ) για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 

 

ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

3.1 Περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί σαν αποκλειστική πηγή ενέργειας το ηλεκτρικό ρεύμα. Η μόνη χρήση 

πετρελαίου είναι για τις γεννήτριες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ταυτόχρονα δεν παράγει 

κανενός είδους απόβλητο ή υποπροϊόν από την λειτουργία της. 

3.2 Διαδικασίες ελέγχου ρύπανσης 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Εταιρεία δεν παράγει κανενός είδους απόβλητο από την 

λειτουργία της και δεν συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στην έκλυση οποιουδήποτε ρύπου προς τον αέρα, 

τους υδάτινους πόρους ή το έδαφος. Τα συμβατικά απορρίμματα ανακυκλώνονται, όπως επίσης 

ανακυκλώνεται ή δωρίζεται σε κάποιες περιπτώσεις εξοπλισμός ο οποίος είναι πλέον παρωχημένος ή 

ακατάλληλος για την ποιότητα των υπηρεσιών που θέλουμε να παρέχουμε. 

 

4. Εργασιακά ζητήματα 

4.1 Πολιτική ίσων ευκαιριών 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές ίσων ευκαιριών στους υποψήφιους και υφιστάμενους εργαζομένους 

της και δεν γίνεται καμία διάκριση με βάση το φύλο, την φυλή ή το θρήσκευμα. 

4.2 Δικαιώματα εργαζομένων 

Η Εταιρεία σέβεται στον απόλυτο βαθμό τα δικαιώματα των εργαζομένων της σε όλα τα επίπεδα 

αναφορικά με το ύψος των παρεχόμενων αμοιβών, τις προβλεπόμενες άδειες ανάπαυσης ή 

αναρρωτικές εφόσον χρειαστούν. 

4.3 Υγιεινή και ασφάλεια 

Η Εταιρεία τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή κα την ασφάλεια του προσωπικού της. Η 

Εταιρεία φροντίζει να έχει επαρκή και σε άριστη κατάσταση συστήματα πυρασφάλειας, συναγερμού 

κλπ. 
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Από την πρώτη μέρα λήψης μέτρων προστασίας για τον COVID-19, η Εταιρία τα ακολούθησε κατά 

γράμμα επιτρέποντας την απομακρυσμένη εργασία του προσωπικού της. Επίσης, έχει λάβει όλα τα 

κατάλληλα μέτρα με τακτικές απολυμάνσεις και την παροχή μέσων ατομικής προστασίας. 

 

5. Επιπλέον πληροφόρηση 

5.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη 

Η Εταιρεία μέσα στο 2021 πέτυχε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών κατά 30%, πολύ πάνω από τον 

μέση απόδοση του κλάδου, και να ξεπεράσει τα 17 εκατ. ευρώ λόγω και της μακροχρόνιας και της 

συνεπούς συνεργασίας που έχει με τους προμηθευτές .  

Την αύξηση του τζίρου την  πέτυχε επενδύοντας στις εξαγωγές σε νέες δραστηριότητες και τομείς, με 

την ανάπτυξη νέου πελατολογίου, είτε θεσμικούς με συμβόλαιο όπως Οργανισμούς και Πολυεθνικές 

είτε  με άλλους πελάτες – flagships όπως Αλυσίδες Ξενοδοχείων. 

Οι προοπτικές της Εταιρείας για το 2022 είναι ευοίωνες παρά την ύφεση που επικρατεί στην 

παγκόσμια αλλά και στην ελληνική Οικονομία λόγω της πανδημίας του covid-19 και του 

πληθωρισμού. Η Διοίκηση πιστεύει ότι η Εταιρεία θα διατηρήσει τα μερίδια της στην αγορά που 

κατέχει σήμερα. Η Εταιρεία έχει θέσει ως μοχλό ανάπτυξης και για τα επόμενα χρόνια τις εξαγωγές, 

αναπτύσσεται με  καθαρά εξωστρεφή λογική, επενδύει σε νέες αγορές του εξωτερικού. 

5.2 Έρευνα και ανάπτυξη 

Λόγω του εμπορικού αντικειμένου της Εταιρείας, οι ανάγκες για έρευνα και ανάπτυξη είναι 

περιορισμένες. 

5.3 Απόκτηση ίδιων μετοχών. 

Δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 2021. 

5.4 Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία διατηρεί τα ακόλουθα υποκαταστήματα: 

Διεύθυνση Είδος υποκαταστήματος 
Καισάρειας 33, 54453, Θεσσαλονίκη Αποθήκη 
Καππαδοκίας 77-79, 54453, Θεσσαλονίκη Γραφείο 
Καππαδοκίας 60 και Σάντας 11, 54453, Θεσσαλονίκη Αποθήκη 
Καππαδοκίας 51-53, 54453, Θεσσαλονίκη Αποθήκη 
Τσαλουχίδη 16-20, 54248, Θεσσαλονίκη Γραφείο 
 

5.5 Απασχολούμενο προσωπικό 

Κατά την κλειόμενη χρήση, η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 21 άτομα προσωπικό (2020: 16 

άτομα). 
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6. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κάποιο διορθωτικό γεγονός, για 

το οποίο οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, θα έπρεπε να προσαρμοστούν. Επίσης, εκτός του ανωτέρω, δεν υφίστανται άλλα μη 

διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, που χρήζουν γνωστοποίησης στις 

σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Θεσσαλονίκη, 19 Αυγούστου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

Α.Δ.Τ.   ΑΝ 222753 Α.Δ.Τ.   ΑΟ 203666 

  

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Α.Δ.Τ. ΑΚ 277358  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από 7 

σελίδες και είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήθηκε με 

ημερομηνία 31/8/2022. 

 

Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ελευθέριος Ερκέκογλου 

A.M. ΣΟΕΛ 39731 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ 
και ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ και ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 

από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 

σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της 

έκθεσής μας «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΦΟΙ 

ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ και ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

δεν έχει διενεργηθεί  απομείωση  επί αποθεμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ευρώ 487 χιλ. περίπου. 

Κατά την εκτίμησή μας έπρεπε να έχει διενεργηθεί απομείωση ποσού ευρώ 143 χιλ. περίπου. Λόγω 

του γεγονότος αυτού η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια 

εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 

2) Στις εμπορικές απαιτήσεις και στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε 

καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 167 χιλ. περίπου και ποσού ευρώ 17 χιλ. περίπου αντίστοιχα. 

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας 

ποσού ευρώ 134 χιλ. περίπου και ποσού ευρώ 13 χιλ. περίπου αντίστοιχα. Λόγω του γεγονότος αυτού 

η αξία των εμπορικών απαιτήσεων εμφανίζεται αυξημένη κατά ευρώ 134 χιλ. περίπου, η αξία των 

λοιπών απαιτήσεων εμφανίζεται αυξημένη κατά ευρώ 13 χιλ. περίπου και τα ίδια κεφάλαια 

εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 147 χιλ. περίπου. 
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3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις από 2010 μέχρι 2021. 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 κατέστη 

εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 

απαιτείται να σχηματιστεί. 

 

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 

Χρηματοοικονομικών 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. 

 

Άλλες Πληροφορίες 

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

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

“Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

 

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

εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 

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

είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε 

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

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

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

αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό. 
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Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 

η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 του Ελεγκτή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 

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 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 

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

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 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 χρήσης 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 

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

χρηματοοικονομικές 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 

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

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 Ν.4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 

31/12/2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ 
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ και ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Ελευθέριος Ερκέκογλου 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 39731 
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                                                  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2021 
 

 

Α. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31.12.2021 
 

Σημ. 31.12.2021
31.12.2020

(Αναδιατυπωμένα*)

Ακίνητα 6.1 402.330,21 382.140,33 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 0,03 0,03 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 63.794,27 16.249,74 

466.124,51 398.390,10 

Λοιπά άυλα 6.2 21.958,72 43.730,79 

21.958,72 43.730,79 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 22.623,40 22.623,40 

Λοιπά 3.274,04 3.599,04 

25.897,44 26.222,44 

513.980,67 468.343,33 

Εμπορεύματα 7 1.077.271,20 743.989,26 

Προκαταβολές για αποθέματα 30.408,28 29.033,52 

1.107.679,48 773.022,78 

Εμπορικές απαιτήσεις 8.1 673.549,24 510.017,96 

Λοιπές απαιτήσεις 8.2 34.244,57 30.643,39 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 25.678,59 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.3 3.757.278,86 2.791.733,26 

4.490.751,26 3.332.394,61 

5.598.430,74 4.105.417,39 

6.112.411,41 4.573.760,72 

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Σύνολο

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο ενεργητικού

Αποθέματα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(ποσά σε ευρώ)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Σύνολο

Άυλα πάγια στοιχεία

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 
 

 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης έχουν αναμορφωθεί λόγω μεταβολής 
λογιστικής αρχής και λόγω εντοπισμού, στην κλειόμενη χρήση 2021, σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων τα 
οποία διορθώθηκαν με αναδρομική επαναδιατύπωση. Επίσης, ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου 
έχουν αναταξινομηθεί προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με την τρέχουσα περίοδο. Αναλυτική περιγραφή όλων 
των προαναφερθέντων υπάρχει στην σημείωση 3.2. 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 



16 

 

                                                  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2021 
 

 

Σημ. 31.12.2021
31.12.2020

(Αναδιατυπωμένα*)

Κεφάλαιο 9 302.305,00 302.305,00 

302.305,00 302.305,00 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 49.608,66 42.508,66 

Αφορολόγητα αποθεματικά 164.018,13 168.030,35 

Αποτελέσματα εις νέο 333.622,34 31.325,41 

547.249,13 241.864,42 

849.554,13 544.169,42 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 10.1 24.896,70 20.149,04 

24.896,70 20.149,04 

Δάνεια 11.1.1 1.346.083,35 1.278.669,22 

1.346.083,35 1.278.669,22 

Τραπεζικά δάνεια 11.1.1 17.862,27 496.666,70 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 11.1.1 509.357,83 232.388,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 11.2.1 3.205.210,21 1.891.099,34 

Φόρος εισοδήματος 76.247,80 47.410,96 

Λοιποί φόροι και τέλη 11.2.2 45.986,15 3.274,84 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 21.496,67 15.504,46 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.283,88 29.330,06 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 10.432,42 15.098,68 

3.891.877,23 2.730.773,04 

5.237.960,58 4.009.442,26 

6.112.411,41 4.573.760,72 

Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Προβλέψεις

Σύνολο

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο καθαρής θέσης

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(ποσά σε ευρώ)

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Σύνολο

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο

 
 

 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης έχουν αναμορφωθεί λόγω μεταβολής 
λογιστικής αρχής και λόγω εντοπισμού, στην κλειόμενη χρήση 2021, σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων τα 
οποία διορθώθηκαν με αναδρομική επαναδιατύπωση. Επίσης, ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου 
έχουν αναταξινομηθεί προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με την τρέχουσα περίοδο. Αναλυτική περιγραφή όλων 
των προαναφερθέντων υπάρχει στην σημείωση 3.2. 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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                                                  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2021 
 

 

 

Β. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 
   της χρήσεως από 01.01.2021 έως 31.12.2021 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(ποσά σε ευρώ)
Σημ.

01.01 -

31.12.2021

01.01 -

31.12.2020
(Αναδιατυπωμένα*)

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 12 17.183.599,39 13.224.865,03 

Κόστος πωλήσεων -15.845.261,98 -12.183.567,45 

Μικτό αποτέλεσμα 1.338.337,41 1.041.297,58 

Λοιπά συνήθη έσοδα 10.633,37 31.033,84 

Έξοδα διοίκησης -155.390,71 -142.235,85 

Έξοδα διάθεσης -731.843,92 -701.020,93 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -2.306,14 -6.192,94 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 19.311,68 1.237,86 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 478.741,69 224.119,56 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 21,10 4,51 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12 -74.098,90 -40.614,07 

Αποτέλεσμα προ φόρων 404.663,89 183.510,00 

Φόροι εισοδήματος 12 -95.266,96 -59.092,11 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 309.396,93 124.417,89  
 

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων έχουν αναμορφωθεί λόγω μεταβολής λογιστικής 
αρχής και λόγω εντοπισμού, στην κλειόμενη χρήση 2021, σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων τα οποία 
διορθώθηκαν με αναδρομική επαναδιατύπωση. Επίσης, ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου έχουν 
αναταξινομηθεί προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με την τρέχουσα περίοδο. Αναλυτική περιγραφή όλων των 
προαναφερθέντων υπάρχει στην σημείωση 3.2. 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Γ. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως 
       της χρήσεως από 01.01.2021 έως 31.12.2021 

        

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε ευρώ) Κεφάλαιο

Αποθεματικά νόμων ή 

καταστατικού

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα

εις Νέο Σύνολο
Υπόλοιπο στις 01 Ιανουαρίου 2020 302.305,00 40.508,66 168.030,35 -13.434,60 497.409,41

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής 0,00 0,00 0,00 -16.977,08 -16.977,08 
Επίδραση από διόρθωση λάθους (άρθ. 28) 0,00 0,00 0,00 -60.680,80 -60.680,80 

Υπόλοιπο στις 01 Ιανουαρίου 2020 (Αναδιατυπωμένο) 302.305,00 40.508,66 168.030,35 -91.092,48 419.751,53

Αποτέλεσμα Χρήσης 2020 (Αναδιατυπωμένο) 0,00 0,00 0,00 124.417,89 124.417,89
Τακτικό αποθεματικό 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 302.305,00 42.508,66 168.030,35 31.325,41 544.169,42

Αποτέλεσμα Χρήσης 2021 0,00 0,00 0,00 309.396,93 309.396,93

Τακτικό αποθεματικό 0,00 7.100,00 0,00 -7.100,00 0,00
Φορολόγηση αφορολόγητου αποθεματικού 0,00 0,00 -4.012,22 0,00 -4.012,22 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 302.305,00 49.608,66 164.018,13 333.622,34 849.554,13  
 

 

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης έχουν αναμορφωθεί λόγω μεταβολής λογιστικής αρχής και λόγω εντοπισμού, 
στην κλειόμενη χρήση 2021, σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων τα διορθώθηκαν με αναδρομική επαναδιατύπωση. Επίσης, ορισμένα κονδύλια της 
συγκριτικής περιόδου έχουν αναταξινομηθεί προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με την τρέχουσα περίοδο. Αναλυτική περιγραφή όλων των 
προαναφερθέντων υπάρχει στην σημείωση 3.2. 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 

 

 

 

 



19 

                                          ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2021 

 

 

Δ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (Άρθρο 29 παρ. 3) 

α) Επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ και ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» (Η 

Εταιρεία) 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Καππαδοκίας 77-79, 54453, Θεσσαλονίκη 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 057858004000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ζ)  Η Εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μεσαία οντότητα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με 

τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόμισμα της Εταιρείας. 

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας (Άρθρο 29 παρ. 4) 

Δεν υπάρχουν. 

3. Λογιστικές πολιτικές και μέθοδοι (Άρθρο 29 παρ. 5) 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την 

διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών 

πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε 

λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα 

όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές 

επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, την 

απομείωση των απαιτήσεων και την αποθεμάτων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας 

εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές και μέθοδοι 

Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 

ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου. 

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόμενη χρήση. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αποσβέσιμο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή 

τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Κτήρια και τεχνικά έργα 25 έτη. 

 Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6 -7 έτη. 

 Λοιπά μεταφορικά μέσα κ.λπ. 8 -9 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

 Εξοπλισμός Η/Υ 5-10 έτη. 

 Λοιπός εξοπλισμός 10 έτη. 

 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία που η αξία κτήσης των είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των 1.500,00 ευρώ 

αποσβένονται συνήθως κατά 100% στη χρήση που αποκτώνται. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην 

περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι 

λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως 

ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών 
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στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση 

έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών. 

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην 

παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που 

σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει    

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους. 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς 

λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας 

τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν 

προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. 

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων άυλων πάγιων στοιχείων (λογισμικό), περιλαμβάνει το 

κόστος των αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο 

στοιχείο. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων άυλων πάγιων στοιχείων μακράς 

περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν 

σε αυτό. 

Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5  

έτη και περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 

δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το 

σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 
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Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται 

στο κόστος κτήσης τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξης τους ή το επιτόκιο 

είναι σημαντικά, αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. 

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που 

η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

είναι το μεγαλύτερο από: 

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως 

κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται 

μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με την ισοτιμία του ξένου 

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 

καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.2. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 

νομοθεσίας. 

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο. 

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την 

Εταιρεία. 

 

 

3.1.4.3. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 
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λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την 

καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόμενη χρήση. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη 

τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 

προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 

σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και 

αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της 

αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών 

αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να 

εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 

και αποτιμώνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, 

δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμώνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες 

αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία 

του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 
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υφίσταται πλέον. 

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν 

είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον. 

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του 

ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.10. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. 

Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 

δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 

κυριότητά τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης συμβάσεως. 

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

καταχωρίζονται ως εξής: 

 Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη σταθερή μέθοδο. 

 Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 
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3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν 

συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο 

της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία 

αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως 

την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη 

διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 

σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις 

παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 

διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 

καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

 

Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC), 

σχετικά με την κατανομή των παροχών προσωπικού σε περιόδους υπηρεσίας, στο πλαίσιο 

προγράμματος καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19 

«Παροχές σε εργαζομένους». 

 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας 

διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον 

τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος 

καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την 

παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού 
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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 οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτείται να τροποποιήσουν 

ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό. 

 

Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε τα ΕΛΠ 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 ημερομηνία συνταξιοδότησης των 

εργαζομένων. 

 

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής Απόφασης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως 

αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία 

συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

 

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφασης έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή 

λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής 

περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 28 των ΕΛΠ. 

 

Η επίδραση της αλλαγής λογιστικής πολιτικής στην κατάσταση οικονομικής θέσης κατά την 1 

Ιανουαρίου 2020 ήταν η μείωση Ευρώ 16.977,08 στο κονδύλι «Αποτελέσματα εις νέο» για την 

Εταιρεία, με ισόποση αύξηση στο κονδύλι «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους». 

 

Ομοίως η επίδραση της αλλαγής λογιστικής πολιτικής στην κατάσταση οικονομικής θέσης κατά την 1 

Ιανουαρίου 2021 ήταν η μείωση Ευρώ 20.149,04 στο κονδύλι «Αποτελέσματα εις νέο» για την Εταιρεία 

με ισόποση αύξηση στο κονδύλι «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους». 

 

Η επίδραση της αλλαγής λογιστικής πολιτικής στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2020 ήταν η αύξηση Ευρώ 3.171,96 στο κονδύλι «Παροχές σε εργαζόμενους». 

 

Οι πίνακες που παρουσιάζουν τις αναμορφώσεις που έγιναν για κάθε ξεχωριστή γραμμή της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για την Εταιρεία εμφανίζονται 

αναλυτικά στην σημείωση 3.2.2 μαζί με τις αναδρομικές επαναδιατυπώσεις για τις διορθώσεις 

σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων. 
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3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές 

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. Στην κλειόμενη χρήση δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

 

3.2.2 Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας 

περιόδου. 

 

Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων έχουν αναμορφωθεί λόγω εντοπισμού, στην 

κλειόμενη χρήση 2021, σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων τα οποία διορθώθηκαν με αναδρομική 

επαναδιατύπωση. Επίσης, ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου έχουν αναταξινομηθεί 

προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με την τρέχουσα περίοδο. 

 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις αναμορφώσεις που έγιναν για κάθε ξεχωριστή γραμμή της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για την Εταιρεία. 

 

Επίδραση στην κατάσταση οικονομικής θέσης (αύξηση/(μείωση)) της 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2020 

όπως δημοσιεύτηκε: 

31.12.2019

(Δημοσιευμένα) Αναμορφώσεις

01.01.2020

(Αναδιατυπωμένα)

Ακίνητα 20.775,81 361.364,52 382.140,33 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,03 0,03 

Λοιπός εξοπλισμός 103.278,75 -72.957,85 30.320,90 

Επενδύσεις σε ακίνητα 375.889,27 -375.889,27 0,00 

Λοιπά άυλα 0,00 55.541,80 55.541,80 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 21.121,40 21.121,40 

Λοιπά 3.499,04 3.499,04 

524.564,30 -31.940,80 492.623,50 

Εμπορεύματα 765.936,36 765.936,36 

Προκαταβολές για αποθέματα 12.750,84 12.750,84 

Εμπορικές απαιτήσεις 736.044,78 -28.740,00 707.304,78 

Λοιπές απαιτήσεις 94.380,08 94.380,08 

Προπληρωμένα έξοδα 503,25 503,25 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.888.936,17 1.888.936,17 

3.498.551,48 -28.740,00 3.469.811,48 

4.023.115,78 -60.680,80 3.962.434,98 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(ποσά σε ευρώ)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο ενεργητικού  
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31.12.2019

(Δημοσιευμένα) Αναμορφώσεις

01.01.2020

(Αναδιατυπωμένα)

Κεφάλαιο 302.305,00 302.305,00 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 40.508,66 40.508,66 

Αφορολόγητα αποθεματικά 168.030,35 168.030,35 

Αποτελέσματα εις νέο -13.434,60 -77.657,88 -91.092,48 

497.409,41 -77.657,88 419.751,53 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 0,00 16.977,08 16.977,08 

0,00 16.977,08 16.977,08 

Δάνεια 211.007,22 211.007,22 

Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 

211.007,22 0,00 211.007,22 

Τραπεζικά δάνεια 500.000,10 500.000,10 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 41.574,36 41.574,36 

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.687.869,83 2.687.869,83 

Φόρος εισοδήματος 15.636,32 15.636,32 

Λοιποί φόροι και τέλη 4.577,48 4.577,48 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 16.383,18 16.383,18 

Λοιπές υποχρεώσεις 31.350,76 31.350,76 

 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 17.307,12 17.307,12 

3.314.699,15 0,00 3.314.699,15 

3.525.706,37 16.977,08 3.542.683,45 

4.023.115,78 -60.680,80 3.962.434,98 

Καθαρή θέση

Σύνολο καθαρής θέσης

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(ποσά σε ευρώ)

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Σύνολο προβλέψεων και υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Προβλέψεις

Σύνολο προβλέψεων

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

31.12.2020

(Δημοσιευμένα) Αναμορφώσεις

01.01.2021

(Αναδιατυπωμένα)

Ακίνητα 20.775,81 361.364,52 382.140,33 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,03 0,03 

Λοιπός εξοπλισμός 89.857,24 -73.607,50 16.249,74 

Επενδύσεις σε ακίνητα 375.889,27 -375.889,27 0,00 

Λοιπά άυλα 0,00 43.730,79 43.730,79 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 22.623,40 22.623,40 

Λοιπά 3.599,04 3.599,04 

512.744,79 -44.401,46 468.343,33 

Εμπορεύματα 743.989,26 743.989,26 

Προκαταβολές για αποθέματα 29.033,52 29.033,52 

Εμπορικές απαιτήσεις 536.042,96 -26.025,00 510.017,96 

Λοιπές απαιτήσεις 87.674,98 -57.031,59 30.643,39 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.791.763,23 -29,97 2.791.733,26 

4.188.503,95 -83.086,56 4.105.417,39 

4.701.248,74 -127.488,02 4.573.760,72 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(ποσά σε ευρώ)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο ενεργητικού  
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31.12.2020

(Δημοσιευμένα) Αναμορφώσεις

01.01.2021

(Αναδιατυπωμένα)

Κεφάλαιο 302.305,00 302.305,00 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 42.508,66 42.508,66 

Αφορολόγητα αποθεματικά 168.030,35 168.030,35 

Αποτελέσματα εις νέο 124.615,91 -93.290,50 31.325,41 

637.459,92 -93.290,50 544.169,42 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 0,00 20.149,04 20.149,04 

0,00 20.149,04 20.149,04 

Δάνεια 1.278.669,22 1.278.669,22 

Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 

1.278.669,22 0,00 1.278.669,22 

Τραπεζικά δάνεια 492.479,95 4.186,75 496.666,70 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 232.388,00 232.388,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.891.099,34 1.891.099,34 

Φόρος εισοδήματος 86.334,06 -38.923,10 47.410,96 

Λοιποί φόροι και τέλη 3.274,84 3.274,84 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 15.504,46 15.504,46 

Λοιπές υποχρεώσεις 48.940,27 -19.610,21 29.330,06 

 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 15.098,68 15.098,68 

2.785.119,60 -54.346,56 2.730.773,04 

4.063.788,82 -34.197,52 4.029.591,30 

4.701.248,74 -127.488,02 4.573.760,72 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(ποσά σε ευρώ)

Καθαρή θέση

Σύνολο καθαρής θέσης

Προβλέψεις

Σύνολο προβλέψεων

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Σύνολο προβλέψεων και υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων  

 

Επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (αύξηση/(μείωση)) της 31 Δεκεμβρίου 2020 όπως 

δημοσιεύτηκε: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(ποσά σε ευρώ)

01.01 -

31.12.2020

(Δημοσιευμένα) Αναμορφώσεις

01.01 -

31.12.2020

(Αναδιατυπωμένα)

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 13.224.865,03 13.224.865,03 

Κόστος πωλήσεων -12.183.567,45 -12.183.567,45 

Μικτό αποτέλεσμα 1.041.297,58 0,00 1.041.297,58 

Λοιπά συνήθη έσοδα 31.033,84 31.033,84 

Έξοδα διοίκησης -125.608,30 -16.627,55 -142.235,85 

Έξοδα διάθεσης -687.268,76 -13.752,17 -701.020,93 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -20.940,04 14.747,10 -6.192,94 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.237,86 1.237,86 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 239.752,18 -15.632,62 224.119,56 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4,51 4,51 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -40.614,07 -40.614,07 

Αποτέλεσμα προ φόρων 199.142,62 -15.632,62 183.510,00 

Φόροι εισοδήματος -59.092,11 -59.092,11 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 140.050,51 -15.632,62 124.417,89  

 

 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 
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παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 παρ. 6) 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 

 

Στην κλειόμενη χρήση δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού (Άρθρο 29 παρ. 7) 

Στο κονδύλι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων «Δάνεια» εμφανίζεται το μακροπρόθεσμο μέρος των 

δανείων της Εταιρείας ποσό την 31.12.2021 € 1.346.083,35 (31.12.2020: € 1.278.669,22) ενώ το 

αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο μέρος εμφανίζεται στο κονδύλι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

«Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων» ποσό την 31.12.2021 € 509.357,83 (31.12.2020: € 

232.388,00). 
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (Άρθρο 29 

παρ. 8) 

6.1 Ενσώματα Πάγια 

 
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 

στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα Κτίρια 

Μηχανολογικός

εξοπλισμός

Λοιπός 

εξοπλισμός Ενσώματα Πάγια

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2021 375.889,27 188.982,29 3.929,00 188.944,42 757.744,98 

Προσθήκες περιόδου 0,00 21.073,10 0,00 52.026,81 73.099,91 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 10.685,00 10.685,00 

Υπόλοιπο 31.12.2021 375.889,27 210.055,39 3.929,00 230.286,23 820.159,89 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2021 0,00 182.997,23 3.928,97 162.286,57 349.212,77 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 617,22 0,00 14.890,36 15.507,58 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 10.684,97 10.684,97 

Υπόλοιπο 31.12.2021 0,00 183.614,45 3.928,97 166.491,96 354.035,38 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 375.889,27 26.440,94 0,03 63.794,27 402.330,24

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2020 375.889,27 188.982,29 3.929,00 170.271,88 739.072,44 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 18.672,54 18.672,54 

Υπόλοιπο 31.12.2020 375.889,27 188.982,29 3.929,00 188.944,42 757.744,98 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 182.465,23 3.928,97 145.029,90 331.424,10 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 266,00 0,00 27.664,78 27.930,78 

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 182.731,23 3.928,97 172.694,68 359.354,88 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 375.889,27 6.251,06 0,03 16.249,74 398.390,10  
  

Δεν υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων. 
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6.2 Άυλα πάγια στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών

άυλων περιουσιακών στοιχείων

Άυλα

στοιχεία

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2021 127.934,44 

Προσθήκες περιόδου 1.555,86 
Μειώσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2021 129.490,30 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2021 94.345,43 

Αποσβέσεις περιόδου 13.186,15 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2021 107.531,58 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 21.958,72

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2020 109.789,59 
Προσθήκες περιόδου 18.144,85 

Υπόλοιπο 31.12.2020 127.934,44 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2020 49.438,87 
Αποσβέσεις περιόδου 34.764,78 

Υπόλοιπο 31.12.2020 84.203,65 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 43.730,79  

 

7. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 31.12.2021 31.12.2020

Αξία κτήσης εμπορευμάτων 1.077.271,20 743.989,26

ΣΥΝΟΛΟ 1.077.271,20 743.989,26  

 

8. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 

8.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.12.2021 31.12.2020

Πελάτες 667.429,24 500.780,99

Γραμμάτεια εισπρακτέα 240,00 240,00

Επιταγές εισπρακτέες 5.880,00 8.996,97

ΣΥΝΟΛΟ 673.549,24 510.017,96  
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8.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.12.2021 31.12.2020

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 0,00 2.722,59

Έξοδα επομένων χρήσεων 7.764,00 0,00

Προκαταβολές σε πιστωτές 26.480,57 0,00

Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ 0,00 27.920,80

ΣΥΝΟΛΟ 34.244,57 30.643,39  

 

8.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31.12.2021 31.12.2020

Μετρητά 962.404,09 863.087,91

Καταθέσεις όψεως 2.794.874,77 1.928.645,35

ΣΥΝΟΛΟ 3.757.278,86 2.791.733,26  

Υπάρχουν ενέχυρα επί καταθέσεων συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 152.292,00. 

 

9. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως (Άρθρο 29 παρ. 12) 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε ποσό ύψους ΕΥΡΩ 302.305,00 και αποτελείται 

από 10.300 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας ύψους ΕΥΡΩ 29,35 η καθεμία. Δεν έχουν εκδοθεί 

πιστοποιητικά συμμετοχής, μετατρέψιμοι τίτλοι, δικαιώματα αγοράς τίτλων, δικαιώματα προαίρεσης ή 

παρόμοιοι τίτλοι ή δικαιώματα. 

 

10. Προβλέψεις 

10.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε 

περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το χρόνο 

προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. Αν ο 

εργαζόμενος παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο 

με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια μέρα. 

 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας 

διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο (ΔΛΠ) 19». Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής Απόφασης έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται 

πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των 
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εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν. 4093/2012. Η επίδραση από την αναδρομική αλλαγή 

της λογιστικής πολιτικής περιγράφεται αναλυτικά στην σημείωση 3.2.1. 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης, για την Εταιρεία αναλύεται ως ακολούθως: 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 31.12.2021 31.12.2020

Καθαρή υποχρέωση έναρξη χρήσεως 20.149,04 0,00

Επίδραση από αλλαγή λογιστικής πολιτικής (σημ. 3.2.1) 0,00 16.977,08 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα 4.747,66 3.171,96 

Καθαρή υποχρέωση λήξη χρήσεως 24.896,70 20.149,04  

 

10.2 Λοιπές προβλέψεις 

Δεν υπάρχουν. 

 

11. Υποχρεώσεις 

11.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Άρθρο 29 παρ. 14) 

11.1.1 Δάνεια 

Η ανάλυση των δανείων καθώς και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής αυτών αναλύεται στους 

παρακάτω πίνακες: 

ΔΑΝΕΙΑ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΡΟΣ 31.12.2021 31.12.2020

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.033.583,35 778.619,22

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 312.500,00 500.050,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.346.083,35 1.278.669,22  

 

ΔΑΝΕΙΑ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΡΟΣ 31.12.2021 31.12.2020

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 312.625,26 232.388,00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 196.732,57 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 509.357,83 232.388,00  

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται, με βάση το χρόνο εξόφλησης τους, ως 

ακολούθως: 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 31.12.2021

Μέσα σε ένα έτος 509.357,83

Από 1 - 5 έτη 1.346.083,36

Πάνω από 5 έτη 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.855.441,19  

Έναντι των ανωτέρω δανείων διατηρούνται συνολικά ενέχυρα επί καταθέσεων σε λογαριασμούς όψεως 

συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 152.292,00. 

 

11.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν. 
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11.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

11.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2021 31.12.2020

Προμηθευτές 2.459.043,86 1.349.549,09

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 515.057,61 541.550,25

Προκαταβολές από πελάτες 231.108,74 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.205.210,21 1.891.099,34  

 

11.2.2 Λοιποί φόροι και τέλη 

Οι λοιποί φόροι και τέλη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 31.12.2021 31.12.2020

ΦΠΑ 39.699,37 0,00

ΦΜΥ 5.079,40 2.405,35

Λοιποί φόροι και τέλη 1.207,38 869,49

ΣΥΝΟΛΟ 45.986,15 3.274,84  

 

12. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Άρθρο 29 

παρ. 17)  

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

ΕΣΟΔΑ

01.01-

31.12.2021

01.01-

31.12.2020

Πωλήσεις εμπορευμάτων 16.816.964,36 12.937.915,50

Παροχή υπηρεσιών 366.635,03 286.949,53

Σύνολο 17.183.599,39 13.224.865,03  

 

ΕΞΟΔΑ

01.01-

31.12.2021

01.01-

31.12.2020

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 426.321,35 312.895,94

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 54.766,68 37.028,74

Παροχές τρίτων 213.258,82 214.286,43

Φόροι - τέλη 109.527,10 73.839,21

Διάφορα έξοδα 149.933,92 201.603,00

Τόκοι & συναφή έξοδα 74.098,90 40.614,07

Αποσβέσεις παγίων 28.693,72 62.695,57

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.306,14 6.192,94

Σύνολο 1.058.906,63 949.155,90  

 

 

13. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο (Άρθρο 
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29 παρ. 18) 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση στη χρήση 2021. 

 

14. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (Άρθρο 29 παρ. 19) 

Η διάθεση των κερδών θα αποφασισθεί κατά την Γενική Συνέλευση. 

 

15. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο (Άρθρο 29 παρ. 20) 

Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα την τρέχουσα περίοδο. 

 

16. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου (Άρθρο 29 παρ. 21) 

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση στη χρήση 2021. 

 

17. Αναβαλλόμενοι φόροι (Άρθρο 29 παρ. 22) 

Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 

18. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού (Άρθρο 29 παρ. 23) 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανέρχεται σε άτομα: 111 (προηγούμενη χρήση 80) 

Η Εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

01.01-

31.12.2021

01.01-

31.12.2020

Αμοιβές προσωπικού 341.891,49 248.319,28

Παρεπομενες παροχες & έξοδα προσωπικού 0,00 0,00

Εργοδοτικες εισφορές 77.207,47 61.404,70

Αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου απο την υπηρεσία 2.474,73 0,00

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 4.747,66 3.171,96

Σύνολo 426.321,35 312.895,94  
 

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

οργάνων (Άρθρο 29 παρ. 25) 

Δεν υπάρχουν. 

 

20. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων (Άρθρο 29 παρ. 26) 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

 

21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

(Άρθρο 29 παρ. 27) 
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Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. 

 

22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

(Άρθρο 29 παρ. 28) 

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. 

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

(Άρθρο 29 παρ. 29) 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (Άρθρο 29 παρ. 

30) 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού 

ύψους ΕΥΡΩ 119.736,31 (31.12.2020: ΕΥΡΩ 97.868,10). 

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (Άρθρο 29 παρ. 31) 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 

26. Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από 

την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης (Άρθρο 29 παρ. 13) 

Έναντι των δανείων διατηρούνται συνολικά ενέχυρα επί καταθέσεων σε λογαριασμούς όψεως 

συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 152.292,00. 

 

27. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 

θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας (Άρθρο 29 παρ. 15) 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί. 

 

28. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό (Άρθρο 29 παρ. 16) 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Κατά την 31.12.2021 δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις. 

β) Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές. Επίσης, υπάρχουν ενέχυρα επί καταθέσεων σε 
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λογαριασμούς όψεως συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 152.292,00. 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις από το 2010 μέχρι και το 2021. 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. Σύμφωνα με τις καλύτερες 

εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας και των Οικονομικών της συμβούλων, δεν αναμένεται να 

προκύψουν σημαντικού ύψους φορολογικές διαφορές, από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. 

 

Η Εταιρεία έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις με την EXPERT INTERNATIONAL GmbH σχετικά με τη 

χρήση σήματος και ονομασίας ηλεκτρονικού χώρου (e-expert.gr). Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει 

σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Σύμφωνα με τις καλύτερες εκτιμήσεις της 

Διοίκησης της Εταιρείας και των Οικονομικών και Νομικών της συμβούλων, δεν αναμένεται να 

προκύψουν επιβαρύνσεις από την τελεσιδικία των δικαστικών υποθέσεων. 

 

29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού (Άρθρο 29 παρ. 9) 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο 

δεν έχει συμβεί κάποιο διορθωτικό γεγονός, για το οποίο οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του  ισολογισμού, θα έπρεπε να προσαρμοστούν. Επίσης, εκτός του 

ανωτέρω, δεν υφίστανται άλλα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, που 

χρήζουν γνωστοποίησης στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

 
Θεσσαλονίκη,  19 Αυγούστου 2022 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ 

ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ 

ΧΟΥΣΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Α.Δ.Τ. ΑΝ 222753    Α.Δ.Τ. ΑΟ 203666 Α.Δ.Τ. ΑΒ 368183 

  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 5733 - Α' ΤΑΞΗΣ 

 


